
A certificação da gestão 

florestal na CL  

1 



A  Unidade de Gestão Florestal 
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Coudelaria de 
Alter 

 

Localização 
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Atividades económicas Uso do Solo

Área (ha) %

17.952

10.983 100

8.853 81

6.603 75

999 11

701 8

550 6

1.330 12

485 36

627 47

144 11

74 5,5

6.047 55

Biodiv ersas 2.986 49

Naturais 2.656 44

405 3,7

150 1,4

56 0,5

25 0,2

20 0,2

145 1,3

Improdutivos

Outros usos não especificados

Total de pastagens

Pastagens

Várzeas e incultos

Barragens e charcas

Vegetação ripícola

Áreas sociais

Oliv al

Companhia das Lezírias

Unidade de Gestão

Total área arborizada

Sobreiro

Pinheiro brav o

Pinheiro manso

Eucalipto

Total área agrícola

Piv ôs

Arroz

Vinha

 Agricultura e pecuária 

• Vinho, arroz, gado bovino, cavalos, 

milho e azeite 

 Floresta 

• Cortiça, pinhas e madeira 

 Turismo e Lazer 

• Visitação, enoturismo, alojamento e 

caça 

Área abrangida pelo certificado: 8.707 ha 
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Uso florestal 
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 Sobreiro 3.453 ha (51%)  275.586 € 

 Pinhal manso  135 ha (23%) 14.617 € 

 Pinhal bravo 102 ha (11%) 12.403 € 

 Eucaliptal 72,2 ha  0 € 

Gestão Florestal em 2014  

Área intervencionada e investimento 

6 



 Cortiça 37.071 @ 632.761 € 

 Lenha de sobro 1.245 t 21.826 € 

 Madeira para serração 4.266 t 89.250 € 

 Madeira seca 312 t 21.333 € 

 Fascina 1.316 t 11.979 € 

 Pinhas 300 t 240.000 € 

 Eucalipto 3.482 t 109.419 € 

Total 1.126.568 € 

Gestão Florestal em 2014 

Produções 
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 Uta’s de trabalhadores da CL 3,5 

 Uta’s de trabalhadores externos 21,83 

Gestão Florestal em 2014  
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Conservação – áreas classificadas 
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Conservação – plantas vasculares 

 contabilizadas 335 espécies vegetais em 26 locais amostrados, representando 59 
famílias; 

 ocorrência de  Thymus capitellatus  um pouco por toda a Charneca e  existência de 
algumas manchas com presença importante já identificadas. 

 presença de: 

• Ruscus aculeatus (Anexo V da Diretiva Habitats) 

• Ulex australis subsp. Welwitschianus (endemismo de Portugal) 

• Centaura exarata (endemismo ibérico com distribuição restrita ao sudoeste 
peninsular.) 

• Armeria pinifolia (endemismos de Portugal continental) 

• Juniperus navicularis (endemismos de Portugal continental) 

• Elatine brochonii (espécie identificada em Portugal apenas em 2010)  

• Eryngium galioides (a confirmar) 
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Conservação - mamíferos 

 Presentes 84% (21 espécies) das 25 espécies de mamíferos terrestres não voadores 
que potencialmente poderiam existir 

 Algumas com estatuto de conservação: 

• o rato de Cabrera (Microtus cabrerae) 

• o toirão (Mustela putorius) 

• a captura de três exemplares de gatos assilvestrados com fenótipo 
aproximado de gato-bravo (Felis silvestris) 

  Morcegos 

• Existem registos da presença de pelo menos dez espécies (A. Rainho e J. 
Palmeirim, com. pess.), das 25 que ocorrem em Portugal continental. 

• As espécies do género Pipistrellus são as mais abundantes 

• Espécies do género Nyctalus e a espécie Barbastella barbastellus surgem 
regularmente  

• Apenas um registo de Tadarida teniotis, que deve passar muito 
ocasionalmente na área 

• Presença de indivíduos de espécies não identificadas do género Myotis, cujo 
elenco inclui várias espécies com estatuto de Vulnerável ou Em Perigo 
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Conservação - Aves 

 Entre 2008 e 2012 foram observadas um total de 120 espécies: 

• no montado 81 espécies no inverno e 77 na primavera.  

• nos pinhais 75 espécies no inverno e 88 na primavera 

• nas linhas de água 76 espécies no inverno e 81 na primavera 

 As espécies de aves foram agrupadas de acordo com a sua relevância para a valorização dos ecossistemas 

florestais: 

 

 

 

 Florestais especialistas (prioritárias) 

• águia de Bonelli (Hieraaetus fasciatus) 

• bútio-vespeiro (Pernis apivorus) 

• águia-cobreira (Circaetus gallicus) 

• açor (Accipiter gentilis) 

• ógea (Falco subbuteo) 

• pica-pau-galego (Dendrocopos minor) 

• felosa-ibérica (Phylloscopus ibericus) 

• felosa-de-papo-branco (Phylloscopus bonelli) 

• rabirruivo-de-testa-branca (Phoenicurus 
phoenicurus) 

• picanço-barreteiro (Lanius senator) 

• bico-grossudo (Coccothaustes coccothraustes) 

 

 

 Florestais especialistas (não 
prioritárias) 

 águia-calçada (Hieraaetus pennatus) 

 rola-brava (Streptopelia turtur) 

 torcicolo (Jynx torquilla) 

 pica-pau-malhado (Dendrocopos major) 

 pica-pau-verde (Picus viridis) 

 toutinegra-de-barrete (Sylvia atricapila) 

 chapim-de-crista (Parus cristatus) 

 trepadeira-azul (Sitta europaea) 

 corvo (Corvus corax) 

 papa-figos (Oriolus oriolus) 

 pardal-montês (Passer montanus) 

 pardal-francês (Petronia petronia) 

 escrevedeira (Emberiza cirlus) 

 

 

 Florestais generalistas 

 chapim-real Parus major 

 trepadeira-comum Certhia brachydactyla 

 gaio Garrulus glandarius 

 

 

 Arbustivas  

 carriça Troglodytes troglodytes 

 rouxinol Luscinia megarhynchos 

 felosa-poliglota Hippolais polyglotta 

 toutinegra-do-mato Sylvia undata 

 

 
 Agrícolas  

 poupa Upupa epops 

 cartaxo Saxicola torquatus 

 picanço-real Lanius meridionalis 

 trigueirão Emberiza calandra 
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Conservação – Habitats prioritários 

Foto: R. Paiva-Ferreira 
Foto: J. Honrado 

13 



Conservação – Património arqueológico 

 O território onde se integra a moderna CL apresenta vestígios de ocupação 

humana antiga. Os mais remotos datam do Neolítico Médio, descobertos em 

levantamento arqueológico realizados na Moita de Ourives. 
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Conservação – Alto Valor de Conservação 

 Existência de ninho de águia de 

Bonelli e a confirmação de 

reprodução em quase todos os anos 

desde 2008.  

 A Águia de Bonelli (Hieraaetus 

fasciatus) é uma espécie ameaçada, 

rara e vulnerável, objecto de 

medidas de conservação especial 

segundo a Directiva 2009/147/CE, 

de 30 de Novembro de 2009 relativa 

à conservação das aves selvagens. 

Acresce que o referido casal de 

Bonelli é um dos dois únicos casais 

de Bonellis arborícolas a 

reproduzirem-se em estuários 

(existe outro no Sado). 

Foto: Luis Quinta 
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A Certificação 
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Motivações 

 Imagem da empresa 

Empresa pertencente ao setor empresarial do Estado. Maior empresa agro-

florestal do país. Detentora de grande diversidade de atividades e de um 

importante património. 

 

 
 Melhor escoamento da cortiça 

Necessidade de aumentar a capacidade  de escoamento e a valorização 

da cortiça. 

 

 

 

 Política da empresa 

Baseia-se em princípios de transparência e rigor, conservação dos recursos 

naturais, melhoria dos resultados operacionais e do bem-estar social e 
valorização da marca “Companhia das Lezírias” 
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Ponderação do Modelo 

 Certificação individual ou de grupo... 

A adesão ao certificado de grupo da APFC foi ponderada. 

Face à visibilidade e às condições existentes na CL a Administração optou pela obtenção de um 

certificado individual. 
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Processo e duração 

 Estudos (2004-     ) 

Reordenamento do montado de sobro 

Inventário do pinhal bravo 

Levantamentos de IE e usos do solo 

Levantamentos e monitorização da biodiversidade 

 Alargamento da equipa (2008) 

 SIG (2008-      ) 

Formação de técnicos e estruturação de um SIG 

 PGF (2008-2009) 

Elaboração interna. Aprovação oficial em Agosto de 2009 

 Processo de certificação (Agosto de 2009 a Setembro de 2010) 

 Recertificação (Setembro de 2015 a Setembro de 2020) 
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Apoios externos 

 Business & Biodiversity 

Em 2007, a CL iniciou um conjunto de linhas de investigação sobre biodiversidade 

 Diversidade e abundância de mamíferos como resposta ao multi-uso e 

às práticas de gestão – Coord. Cient. Prof.ª Dr.ª Margarida Santos-Reis. 

Dr.ª Paula Gonçalves, Dr.ª Sandra Alcobia, Dr.ª Luciana Simões  

 Diversidade de aves e regulação da sanidade florestal – Coord. Cient. 

Prof. Dr. João Rabaça. Dr. Carlos Godinho e Dr. Pedro Pereira 

 Linhas de água de regime torrencial e biodiversidade do montado – 

Coord. Cient. Prof. Dr. João Rabaça. Dr. Carlos Godinho e Dr. Pedro 

Pereira 

 Projecto TytoTagus: dispersão pós-natal da coruja-das-torres no Vale do 

Tejo – Coord. Cient. Prof. Dr. João Rabaça. Dr.ª Inês Roque 

 Reforço das populações de coelhos como medida de conservação de 

predadores – Coord. Cient. Prof. Dr. Prof. Paulo Célio/Dr. Pedro 

Monterroso  
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Caracterização do sistema de gestão 

 16 Políticas (Florestal, Promoção da diversidade biológica...) 

 34 Procedimentos (Início de operação, Ac. de trabalho, Emergência...) 

 12 Fichas técnicas (Abate e toragem de árvores, Tiragem da cortiça...) 

 44 Formulários e minutas (Planeamento, Acompanhamento, Conclusão, Lista 

de presenças, Sugestões/Reclamações, Check-lists, Verificação Epi’s...) 

 6 Documentos técnicos orientadores (Espécies ameaçadas e habitats 

prioritários, Metodologia para a identificação de FAVC na UGF da CL...) 

Documentos Base 
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Caracterização do sistema de gestão 

 Evidências por critério de suporte ao certificado (Cadernetas prediais, 

Acordos de empresa, PGF, Inventários, Espécies e Habitats...) 

 Evidências do cumprimento da legislação 

 Evidências das operações florestais por ano (Seguros, fichas de aptidão 

médica, segurança social, vínculos contratuais, listas de presenças...) 

 Figuras e mapas para cada operação (Habitats e espécies prioritárias, 

localização das operações, linhas de água, charcas e represas...) 

 Consulta às partes interessadas e sensibilização (sessões anuais e 

comunicados) 

 Formação (dada pela CL...) 

 Relatórios de monitorização da biodiversidade 

 Monitorização (Sistema de monitorização) 

 

 

 

 

Documentos resultantes da aplicação do sistema 
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A aplicação do sistema 
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Descritores Ano anterior Ano corrente 

Planeamento e Avaliação de Impactes Ambientais  

 Área abrangida (ha) 2.393 4.365 

 N.º de acções de planeamento 46 41 

 Reuniões de início de operações 20 22 

 Entrega de fichas técnicas 13 18 

 N.º de AIA levadas a cabo (acompanhamentos) 46 41 

 N.º de operações com medidas mitigadoras 23 26 

 N.º de operações adiadas/canceladas devido a AIA 1 2 

 N.º de check-lists 12 8 

 N.º de acções de conclusão 43 39 

Aplicação do sistema em 2014 
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Implementação da norma – dificuldades e desafios 

Princípio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 2   2     

2 2           

4 4 1 1    2 2 

5   1   1     

6 4 7   1 1 1 

7 1 1         

8 4 3 2       

9 4           

10 5           
total/ano 26 15 3 4 3 3 

Nos seis anos que passaram o resultado das auditorias foi este: 

0

5

10

15

1 2 4 5 6 7 8 9 10

CAR'S 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

26 

15 

3 4 3 3 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CAR's 

Maiores dificuldades: 

 

• Princípio 4 – Direitos dos trabalhadores 

 

•  Princípio 6 – Impacte ambiental 
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Implementação da norma – dificuldades e desafios 

              desde 2011 

 Princípio 1 – Obediência às leis e aos princípios da norma 

1.1.4 – Obrigação de cumprimento das obrigações sociais e laborais dos 

prestadores de serviços contratados  nas áreas de 

comodato/arrendamentos e da associação de caçadores  

1.3.2 – Dispor do elenco de espécies Cites presentes na UGF 

1.5.1 – Prevenção e monitorização de atividade ilegais ou não autorizadas 

deposição de resíduos de exploração de inertes em área de REN 
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Implementação da norma – dificuldades e desafios 

 Princípio 4 – Relações comunitárias e direitos dos trabalhadores 

4.2.1 e 4.2.2 – Assegurar que todos os trabalhadores internos e 

subcontratados têm formação necessária 

4.2.4 – Verificação da conformidade/estado das máquinas para trabalhar 

4.2.7 – Promoção do cumprimento das obrigações sociais e laborais (extração 

da cortiça) 
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Implementação da norma – dificuldades e desafios 

 Princípio 5 – Benefícios da Floresta 

 

5.1.4 – Plano financeiro com cálculo dos custos e receitas que inclua 

compromissos sociais e ambientais 

 

5.3.1 – Assegurar a remoção do terreno da estilha sintomática 
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Implementação da norma – dificuldades e desafios 

 Princípio 6 – Impacto Ambiental 

6.1.1 – Avaliação do impacte ambiental das diferentes atividades, nas 

espécies existentes, em particular nas jornadas de caça feitas nas duas 

zonas sob gestão de terceiros 

6.6 – Aplicação de fitofármacos (dificuldade de verificação e cumprimento de 

todos os requisitos legais) 

6.7.1 – Rotulagem recipientes usados pelos prestadores de serviços e gestão 

de resíduos gerados por aqueles (óleo e filtros das máquinas, lixo 

“doméstico”,vasos resinagem, cartuchos, etc...) 
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Implementação da norma – dificuldades e desafios 

 Princípio 7 – Plano de gestão 

7.3.1 – Definição das áreas de conservação, proteção e de recuperação do 

solo e vegetação 
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Implementação da norma – dificuldades e desafios 

 Princípio 9 – Manutenção de florestas de alto valor de conservação 

• A dificuldade na sua nomeação ou não nomeação e o interesse duvidoso 

do seu reconhecimento 
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Mais-valias 

 Organização 

Maior conhecimento dos processos e recursos 

Maior formalização da operação 

  Produção 

Maior facilidade na colocação da cortiça no mercado 

 Responsabilidade ambiental 

Urgência na adaptação da gestão à informação gerada pela monitorização da 
biodiversidade 

 Responsabilidade social 

Aumento da importância das relações com a comunidade local 

Contributo para melhorar as condições laborais dos trabalhadores das empresas 
contratadas 

 Imagem e comunicação 

Facilidade na comunicação da gestão florestal 

Alargado o conhecimento da gestão florestal da CL pela Sociedade 

Reconhecimento do trabalho de gestão realizado 
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Mais-valias 

(+) Proveitos  2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Cortiça 13.095 22.663 11.218 13.365 13.093 8.478 81.912 

Eucalipto 0 0 0 0 8.449 0 8.449 

Total 13.095 22.663 11.218 13.365 21.542 8.478 90.360 

Euros 

Média anual= 15.060 € 
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Implementação da norma – dificuldades e desafios 

 Outras questões: 

• Desvirtuamento do conceito de sustentabilidade: preponderância da 

importância da biodiversidade e do cumprimento normativo e subalternidade 

dos aspetos silvícolas e económicos; 

• Responsabilização do gestor em situações em que nem a ACT responsabiliza – 

compra da pinha na árvore; 

• Necessidade de adaptar as exigências à realidade das fileira ex. seguros 

(assegurar à priori que os trabalhadores estão segurados; listagens de pessoas 

seguras); 

• Maior exigência de tarefas e de circuitos organizacionais; 

• Utilização do logo e referência à norma. 
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Obrigado! 

Equipa: 

 Rui Alves 

 Jorge Simões 

 José Luís Coelho 
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