MAIOR GRUPO PRIVADO DE CERTIFICAÇÃO
- GRUPO APFCERTIFICA –
LANÇA COMERCIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ECOSSISTEMA
NO DOMÍNIO DO SEQUESTRO DE CARBONO
PRESS RELEASE
Coruche, 13 de dezembro de 2021 – Na passada 6ª feira, foi apresentada no Observatório do
Sobreiro e da Cortiça em Coruche, a Certificação FSC® da Gestão Florestal obtida pelo Grupo
APFCertifica para os Serviços de Ecossistema.
SE + PROVIDING ECOSYSTEM SERVICES, é esta certificação que permitirá ao grupo APFCertifica a
comercialização destes serviços em mercados voluntários e dá continuidade ao trabalho
desenvolvido no projecto Green Heart of Cork, em conjunto com o WWF Portugal.
Os serviços de ecossistema (SE) obtidos nas florestas e nas agroflorestas incluem o conjunto global
de bens e serviços que as mesmas asseguram. Mas enquanto a venda de produtos, como a cortiça,
a pinha ou a madeira, têm uma valorização de mercado, há serviços não remunerados que são
regularmente prestados à Sociedade. Destaca-se, entre outros, o sequestro de carbono, a
promoção da biodiversidade ou a proteção do solo, serviços cuja provisão está intimamente
dependente da boa gestão praticada.
O grupo APFCertifica, estabelecido em 2008, conta atualmente com 70 membros e uma área total
certificada de 44.683 ha e obteve em outubro de 2021 a certificação FSC para o serviço de
ecossistema – sequestro de carbono, permitindo que avance para a comercialização de créditos de
carbono no mercado voluntário.
A obtenção deste certificado só foi possível porque ficou demonstrado, que a gestão praticada é
benéfica em termos do sequestro de carbono que promove. Realidade que é suportada por uma
metodologia desenvolvida pelo Grupo APFCertifica, tendo por base o conhecimento e publicações
científicas relacionadas com a gestão florestal e o carbono. A aplicação desta metodologia entre
dois momentos de inventário, com 10 anos de intervalo médio, e a quantificação do sequestro no
solo associado a práticas como o controlo de vegetação espontânea sem mobilização, concluiu pelo
aumento global de sequestro de carbono no conjunto das árvores, do seu sobcoberto arbustivo e
no solo.

A remuneração de SE pode contribuir de forma decisiva para o reforço do desenvolvimento rural e
da sustentabilidade económica, social e ambiental das zonas rurais.
Venha conhecer-nos e junte-se nós no esforço de reduzir o balanço carbónico e salvaguardar o
futuro do planeta.

Notas aos editores:
A APFC – Associação dos Produtores Florestais do Concelho de Coruche e Limítrofes é uma
associação regional que representa 547 associados, maioritariamente localizados no concelho de
Coruche e nos concelhos limítrofes, com uma área total associada de 237.025 ha. Tem como
principal objectivo a defesa dos interesses dos proprietários florestais, proporcionando-lhes um
melhor conhecimento dos seus produtos, para uma adequada valorização; um melhor
conhecimento das suas explorações, com vista a uma gestão mais eficaz e um maior número de
informações para que seja possível um planeamento adequado a longo e médio prazo.
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