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CONSULTA  PÚBLICA  PERMANENTE 

                                   às Partes interessadas  

UNIMADEIRAS 
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O grupo UNIFLORESTA é constituído por proprietários, 

usufrutuários e arrendatários florestais, certificados 

pelas normativas de gestão florestal  do FSC® e PEFCTM. 

 

 Os membros aderem à certificação da gestão florestal do grupo de forma voluntária e numa 

perspetiva de longo prazo. 

O grupo é administrado e gerido pela Unimadeiras, a quem compete garantir a continuidade da 

conformidade do processo, assim como verificar o cumprimento e fazer cumprir todos os requisitos 

normativos e legais aplicáveis. 

Neste âmbito,  e como forma de cumprimento dos objetivos de monitorização e de melhoria do 

processo de gestão do grupo, estamos interessados em conhecer o ponto de vista de todas as 

partes interessadas, quer sejam indivíduos particulares, grupos de cidadãos, comunidades locais 

ou outros com interesse ou afetados pelo desempenho da gestão florestal praticada pelos 

membros do grupo. 

Assim, a Unimadeiras disponibiliza esta ferramenta de uma forma permanente, que possibilita a 

comunicação de comentários relacionados com as atividades dos membros do grupo 

UNIFLORESTA. 

Para conhecer a lista de membros e de propriedades, consulte o nosso site www.unimadeiras.pt. 

Para nos fazer chegar os seus comentários, basta responder ao questionário abaixo, submetendo-

o, de seguida, para envio. 

A Administração da Unimadeiras agradece a colaboração e garante o tratamento confidencial de 

todos os dados. 

 

 



 

Consulta Pública Permanente  .   Elaborado por: GC  .  Aprovado por: AD  .  Rev. 01  .  Data: 30.06.2017  .  Página 3 de 3 

DOCUMENTO SUJEITO A REVISÕES  

Q U E S T I O N Á R I O 

Por favor, indique-nos os seus dados.  

Caso necessário, entraremos em contacto. 

Nome:                                                             

Endereço de email:  

 

Pretende  apresentar considerações ou comentários referentes a:  

 Gestão do grupo Unifloresta    

 Membro do grupo Unifloresta 

 Outros  

 
Considera existirem  questões relevantes associadas a qualquer um dos itens abaixo?  
A tabela seguinte é apenas um guia para os seus comentários e não está, de forma alguma, limitada a este formato.  
Pode usar qualquer outro modelo (fax, email, correspondência postal) para apresentar os seus comentários ou fornecer 
informações que considere relevantes. 

Por favor, insira qualquer informação ou comentário abaixo: 

Planeamento da gestão  

Operações florestais   

Construção e manutenção de caminhos  

Proteção de sítios ou edificações de especial significado 
cultural ou histórico  

 

Gestão de resíduos   

Uso de produtos químicos  

Transporte de madeira ou outros   

Impactes ambientais  

Proteção de espécies raras e ameaçadas   

Proteção de linhas de água (riachos, rios, lagos etc.)   

Proteção do solo e prevenção da erosão do solo   

Preservação da biodiversidade   

Planeamento da paisagem  

Proteção das áreas florestais representativas   

Requisitos legais aplicáveis à atividade  

Emprego de pessoas locais  

Relacionamento com a comunidade local  

Contribuição para o desenvolvimento local  

Investimento em infraestruturas locais  

Outros aspetos relevantes  

Sugestões ou recomendações  

Obrigado pela sua colaboração. Para submeter dados clique aqui 


