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1

Visão Geral

Nome do produtor:

ENERMONTIJO, SA

Localização do produtor:

Rua Josué Gordicho, s/n. 2985-204 Pegões, Portugal

Posição geográfica:

8º37’09.31” W, 38º41’14.86” N

Contacto principal:

Joana Carvalho
Rua Josué Gordicho, s/n. 2985-204 Pegões, Portugal
Telefone: +(351) 265 899 026/7. Email: joana.carvalho@enerpar.pt

Website da empresa:

http://www.enermontijo.pt/

Data do relatório:

31/07/2020

Fecho da última auditoria:

31/07/2019, Pegões

Entidade Certificadora:

Control Union Certifications

Tradução do inglês:

Sim

Norma(s) SBP utilizadas:

Standard 1, versão 1.0
Standard 2, versão 1.0
Standard 4, versão 1.0
Standard 5, versão 1.0

Weblink to Standard(s) used:

https://sbp-cert.org/documents/standards-documents/standards

SBP Endorsed Regional Risk Assessment:

não aplicável

Weblink to SBE on Company website:

http://www.enermontijo.pt/

Indicar como a presente avaliação se enquadra no ciclo das Avaliações da Base de
Abastecimento
Avaliação
Principal (Inicial)

Primeira
Manutenção

Segunda
Manutenção

Terceira
Manutenção

Quarta
Manutenção

☐

☐

☐

☐

☒
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2

Descrição da Base de Abastecimento

2.1

Descrição Geral

Descrição do Produtor de Biomassa
A Enermontijo é uma unidade industrial estabelecida desde 2008. Tem uma capacidade anual de produção
de 80 mil toneladas de pellets de madeira e na prática a produzir atualmente cerca de 60 mil toneladas por
ano.
A nível nacional e regional a Enermontijo pode ser considerada uma fábrica de pellets de madeira de média
alta dimensão. No entanto, em comparação com as fábricas de papel e celulose em Portugal, é apenas uma
mera parte interessada no setor florestal.
A Enermontijo fornece pellets de madeira de qualidade industrial para as centrais elétricas do Noroeste da
Europa, como também pellets de elevada qualidade para outros mercados na Europa.
A empresa recebe matéria-prima primária de um fornecedor bem conhecidos, que a adquire regionalmente.
Utiliza essencialmente rolaria de pequena dimensão e menor qualidade, das atividades de desbaste. Os
resíduos do desbaste e da poda do pinheiro manso (Pinus pinea) são a matéria-prima mais utilizada pela
Enermontijo e para obter esta matéria-prima a empresa envolve empreiteiros para realizar as operações de
exploração florestal. Rolaria de eucalipto de qualidade inferior para ser usada na indústria da celulose é
também utilizada como matéria-prima mas em quantidade reduzida.
A maior parte da matéria-prima utilizada para a produção de pellets de madeira teve origem em operações
de manutenção florestal, principalmente das seguintes regiões de Portugal:


Setúbal;



Lisboa;



Santarém;



Évora;



Beja;



Portalegre.
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Figura 1: Distritos de Portugal Continental

Figura 2: Regiões de Portugal Continental

A Enermontijo utiliza essencialmente material primário de Portugal. Menos de 10% da matéria-prima consiste
em resíduos de madeira adquiridos localmente: serrim da pequena fração das aparas de madeira crivadas na
indústria de celulose e papel (um resíduo que não pode ser usado por esta indústria). Este fornecedor local
adquire uma quantidade reduzida da matéria-prima em Espanha e também uma reduzida fração de matériaprima de outros dois países estrangeiros. Os volumes importados são espécies de eucalipto (não é uma
espécie de árvore da lista CITES ou IUCN). Estes resíduos são adquiridos pela Enermontijo com alegação
de certificação FSC®.
A Enermontijo utiliza biomassa como combustível no processo de secagem da matéria-prima, que consiste
na fração de pior qualidade do material primário adquirido. Estes volumes têm origem nas mesmas
localizações e são das mesmas espécies florestais acima mencionadas.
O consumo de matéria-prima anual da Enermontijo foi cerca de 103 mil toneladas. A indústria do pellet em
Portugal consome anualmente 1,4 milhões de toneladas (ANPEB) e as indústrias da pasta, papel,
aglomerados e serrações 5 a 7,5 milhões de toneladas (ANEFA).
Por grupos de matéria-prima:
-

Controlled feedstock: 17,3 %;
SBP-compliant primary feedstock: 77,4 %;

-

SBP-compliant secondary feedstock: 5,3 %.
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Sub-âmbito 1. Matéria-prima Primária (de Portugal Continental e relacionada com a SBE)
A Enermontijo adquire toda a matéria-prima primária em Portugal Continental; abaixo se descreve a base de
abastecimento.
Portugal Continental
Portugal é coberto por 3,2 milhões de ha de floresta, o correspondente a 35,4% do território nacional, seguido
por terrenos considerados não cultivados (32%) e terrenos agrícolas (24%). No período entre 1995 e 2010, a
floresta diminuiu 4,6%. O decréscimo líquido das áreas florestais (150.611 ha) deve-se essencialmente à
conversão destas para "arbustos e pastagens". Para além disso, áreas significativas de florestas foram
convertidas para uso urbano (28.000 ha).
Em Portugal Continental a propriedade privada (89%) e a propriedade comunitária (baldios) (8%)
correspondem a 3,1 milhões de hectares de floresta (97% do total da área florestal), incluindo 5,7% de
propriedade de empresas industriais. As áreas públicas são de até 3% (cerca de 94 mil ha). A área florestal
sob gestão comunitária (baldios) está sujeita aos direitos típicos e tradicionais e é regulada por leis
específicas.
Portugal tem aproximadamente 10 milhões de habitantes, não existem povos indígenas ou grupos minoritários
que dependam das florestas para o seu sustento.
Alguns aspetos fundamentais das florestas em Portugal determinam o desenvolvimento da sua gestão,
nomeadamente:
1. 97% da área florestal é propriedade privada. Mais da metade das florestas são parcelas muito pequenas
de apenas um ou alguns ha (principalmente nas regiões norte e centro). Planos de gestão florestal regional
não se aplicam a pequenas áreas florestais;
2. Muitos proprietários privados não têm envolvimento com a sua propriedade e/ou residem longe desta.
Falta de dados cadastrais (apenas 53% dos terrenos) e discrepâncias entre os direitos de propriedade
registados e os reais;
3. A área florestal aumentou de menos de 2,0 milhões ha para 3,2 milhões ha nos últimos 100 anos e é
dominada por espécies introduzidas;
4. Várias regiões com diferentes espécies de árvores florestais e sistemas silviculturais; legislação florestal
específica orientada para as estratégias de desenvolvimento regional;
Os pontos acima referidos criam riscos aos aspetos ecológicos e sociais da silvicultura sustentável. No
entanto, existe uma base legal e institucional geral na silvicultura e os produtores de biomassa são capazes
de implementar efetivamente medidas de mitigação.
De acordo com um estudo prospetivo para o Setor Florestal (AIFF, 2013), a dimensão dos povoamentos é
um fator chave, com impacto significativo na rentabilidade e sustentabilidade da atividade. No norte e no
centro de Portugal, cerca de 54% da área florestal está espalhada por povoamentos com menos de 10 ha.
São obrigatórios Planos de Gestão Florestal (PGF) para áreas florestais acima de uma área mínima definida
nos Planos Regionais de Gestão Florestal (PROFs) e também nas Áreas de Intervenção Florestal (ZIF:
940.432 ha). Em 2016 havia 1.680.000 ha no âmbito do PGF, dos quais 450.034 ha se sobrepõe à Rede
Nacional de Áreas Classificadas.
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A autoridade nacional e de conservação das florestas é o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas
(ICNF) com competências em todos os assuntos de floresta, caça e conservação da natureza. O ICNF
também gere áreas florestais públicas e está envolvido na gestão das áreas florestais comunitárias. Além
disso, o Serviço Ambiental da Guarda Nacional Republicana (SEPNA / GNR) está envolvido na inspeção de
questões ambientais e recursos naturais em todas as áreas públicas e privadas.
É necessário um manifesto de corte para o corte comercial (incluindo o desbaste) de todas as espécies de
árvores para fins industriais, com um prazo de 30 dias após a conclusão da operação. O manifesto
fitossanitário de corte inclui a identificação da origem do corte. Além disso, a documentação de transporte
identifica a origem do transporte, o que aumenta a rastreabilidade dos transportes diretos. Essas são as
formas mais comuns de rastrear a origem.
Figura 3: Distribuição das espécies de árvores

Figura 4: Áreas protegidas

As florestas portuguesas são constituídas em 73% por árvores de folha caduca e 27% por coníferas.
Relativamente às espécies de árvores, as mais relevantes são (ICNF, 2019):
1. Eucalipto (Eucalyptus globulus e outras spp.), 24% da área florestal, 652 mil ha.
Originário da Tasmânia, o eucalipto tornou-se numa das árvores mais plantadas em Portugal. Desde
os anos 80 existe grande controvérsia sobre os efeitos negativos destas árvores na fertilidade dos
solos, escassez de água e biodiversidade, o que em 1988 e 89 resultou na implementação de algumas
leis que restringem o aumento da plantação da monocultura desta espécie. Em 2017 foi imposta uma
lei que proíbe a conversão de florestas em povoamentos de eucalipto.
2. Pinheiro bravo (Pinus pinaster), 18% da área florestal, 492 mil ha.
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Esta espécie foi escolhida nas grandes campanhas de arborização realizadas no século XIX devido
à sua capacidade de adaptação a solo pobre e pedregoso. Além disso, regenera facilmente. Esta
madeira é amplamente utilizada comercialmente;
3. Sobreiro (Quercus suber), 26% da área florestal, 701 mil ha.
Esta é uma espécie nativa persistente, típica das florestas do clima mediterrânico. A sua presença
pode ser encontrada em todo o país. O sobreiro é frequentemente visto como a "árvore nacional" de
Portugal. Portugal é o principal país produtor e exportador de cortiça.
4. Azinheira (Quercus rotundifolia), 13% da área florestal, 340 mil ha.
Uma árvore persistente de grande dimensão. Pode ser encontrada por todo o clima mediterrânico.
Pode crescer em qualquer tipo de solo, exceto nos que têm com pouca drenagem e/ou de natureza
salina; prefere solos férteis e de natureza profunda e argilosa. Esta madeira é muito adequada para
a produção de carvão e lenha.
5. Pinheiro manso (Pinus pinea), 7% da área florestal, 187 mil ha.
O pinheiro manso é utilizado principalmente na produção de pinhões. Os resíduos do desbaste e da
poda são utilizados para produção de pellets de madeira. O pinheiro manso pode ser encontrado
principalmente no sul.
A Enermontijo utiliza principalmente resíduos de desbaste e poda, mantendo as florestas típicas do sul e
centro de Portugal:


Plantações de eucalipto
As plantações de eucalipto para produção de matéria-prima para pasta e papel estão muito
desenvolvidas e padronizadas. Uma plantação de eucalipto começa com a preparação do solo, que
pode consistir na remoção dos cepos, seguida da preparação do solo e adição de fertilizantes
orgânicos. O plantio é feito em densidades que variam entre 1.100 a 1.300 plantas por hectare
seguido de fertilização. Entre o segundo e o sexto ano é normalmente realizada uma segunda
fertilização e são tomadas medidas contra a vegetação concorrente. É dada prioridade à realização
de talhadia conduzida (até 3 rotações), selecionando rebentos após cada corte. Uma seleção de
rebentos de árvore é feita dois ou três anos após o corte, reduzindo a quantidade de árvores
relativamente à densidade inicial do plantio. Na maioria dos casos, o corte final é feito após 10 a 15
anos mas pode ser feito mais cedo em locais com taxas elevadas de crescimento.



Silvicultura do pinheiro manso
Na silvicultura do pinheiro manso a distância entre árvores no plantio depende da finalidade futura do
povoamento: produção de madeira ou pinha (pinhões). Para a produção de madeira são utilizadas
distâncias entre árvores de 4x3 m para promover o desbaste natural. Nos povoamentos orientados
para a produção de pinha a distância entre árvores mais utilizada é de 5x5 m mas também são
utilizadas as distâncias de 6x5, 6x6 e 8x6 m. Em caso de regeneração natural há um elevado número
de plantas por hectare e uma seleção das melhores deve ser feita prontamente. A tendência do
povoamento é feita através de poda e desbaste e produz uma quantidade considerável de resíduos.
A primeira poda deve ser feita entre 5 a 6 anos após o plantio. A segunda poda deve ocorrer entre 10
a 12 anos. Esta poda geralmente coincide com o primeiro desbaste. A terceira poda é entre 20 a 25
anos, coincidindo com o segundo desbaste. O corte final é geralmente feito após 40 anos.



Silvicultura do pinheiro bravo
Os critérios que definem a densidade de plantas por hectare são a qualidade do solo e a área a ser
reflorestada. A densidade geralmente varia de 1200 a 1500 plantas / ha. Ou seja, a distância entre os
pinheiros na linha pode ser entre 1,5 e 2 m com um espaçamento entre linhas de 4-4,5 metros. Os
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desbastes são feitos entre 15 e 20 anos, depois a cada 5 a 10 anos; na faixa etária de 25 a 30 anos
e 35 a 40 anos. O corte final é feito na idade de 40 a 45 anos, sendo retiradas 300 a 500 árvores.


Choupo
Em Portugal o choupo é atualmente cultivado em pequena escala. Esta espécie é encontrada
misturada com outras espécies. Desta forma, uma percentagem muito pequena é adquirida junto com
outras espécies.



Acácia
A acácia é uma espécie invasora em Portugal, aparecendo em formações puras ou mistas; não é
permitida a sua plantação ou cultivo. No entanto, a colheita é permitida.

A legislação nacional de Portugal lista as espécies de árvore protegidas e, por exemplo, é proibido o corte de
sobreiros (Quercus suber), azinheiras (Quercus ilix / Quercus rotundifolia; medidas de protecção previstas na
Lei n.º 155/2004) e Azevinho europeu (Ilex aquifolium; protegido pela Lei nº 423/89).
A CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas
de Extinção) lista um número considerável de espécies de plantas protegidas em Portugal. No entanto, a lista
não inclui nenhuma espécie de árvore. A "Lista Vermelha" da IUCN (União Internacional para a Conservação
da Natureza e Recursos Naturais) indica centenas de espécies de plantas para o território continental de
Portugal mas também não inclui qualquer espécie de árvore. 49 espécies de plantas são consideradas
relevantes em relação às operações florestais.
As alterações climáticas, a ocorrência de eventos meteorológicos extremos, combinadas com a insuficiente
gestão de amplas áreas florestais (especialmente florestas de eucalipto) aumentou a ocorrência de incêndios
florestais devastadores. Portugal é responsável pelos maiores incêndios florestais da Europa. As alterações
climáticas podem também induzir pragas e doenças. Em Portugal, os problemas fitossanitários afetam
principalmente o sobreiro e a azinheira, evidenciando o seu declínio. A perda de vitalidade e mortalidade do
pinheiro bravo estão relacionadas principalmente com o Nemátodo do Pinheiro-da-Madeira (WPN), detetado
em Portugal desde 1999.
As diferentes condições ecológicas relativas ao norte e ao sul de Portugal estão bem reflectidas em ambos
os mapas da figura 3: Distribuição das espécies de árvores, e figura 6: Índice de aridez.
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Figura 5: Risco de desertificação florestal

Figura 6: Índice de aridez

As florestas e os produtos florestais são uma área de importância crucial para a economia de Portugal. Os
principais produtos são o papel e o cartão, a celulose, a cortiça, madeira e resinas, e mobiliário. O setor
florestal tem um impacto significativo no PIB. Os produtos florestais representam quase 10% das exportações
nacionais e 2% do Valor Adicionado Bruto. As florestas são a base de um setor económico que gera cerca de
100 mil empregos diretos (4% da população ativa). Os setores da pasta e papel, e do cartão utilizam
principalmente eucalipto. A madeira para serração é essencialmente produzida de pinheiro bravo são
produzidos principalmente a partir de pinheiro bravo. No sul, o pinheiro manso assume um papel de liderança
na economia florestal; sendo o seu produto principal o pinhão.

Sub-âmbito 2. Matéria-prima Secundária (adquirida localmente com alegação FSC®)
A Enermontijo adquire matéria-prima secundária de um fornecedor, de duas das suas unidades de produção
de pasta em Portugal (resíduo da crivagem de aparas de madeira de eucalipto). Todos os resíduos do
processamento de madeira são adquiridos com alegação de certificação FSC® (fora do âmbito da Avaliação
da Base de Abastecimento).
A maior parte da matéria-prima secundária tem origem em Portugal Continental; esta base de abastecimento
está acima descrita. Uma percentagem muito pequena de matéria-prima secundária tem origem em Espanha,
Uruguai, Brasil, cujas bases de abastecimento se descrevem abaixo.
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Espanha (0,56% do fornecimento de matéria-prima)
Espanha tem aproximadamente 27,67 milhões de ha de florestas e bosques, que representam 55,6% da área
total. Desta área, 18,27 milhões de ha são consideradas ‘Florestas’ e 9,4 milhões de ha inserem-se na
categoria ‘Outras áreas arborizadas’. Das áreas florestais, aproximadamente 90% dos 18,27 milhões de ha,
são consideradas florestas seminaturais. 1,54 milhões de ha de plantações da área florestal total estão
registados, dos quais 583,483 ha são de espécies de eucalipto (FSC-NRA-ES V1-1).
Entre 1970 e 2010 a área florestal de Espanha aumentou em cerca de 6,48 milhões de ha. Entre 1990 e 2010,
o crescimento foi de 4,4 milhões de ha. Com uma taxa média de 210.000 de ha por ano, Espanha tem a área
florestal com maior crescimento da Europa.
Em Dezembro de 2016, 255,944 ha em Espanha estavam certificados FSC® (30 certificados FSC® Gestão
Florestal e 842 certificados FSC® Cadeia de Custódia (CoC). Em 2017, 1.830.546 ha estavam certificados
PEFC (16.076 certificados PEFC Gestão Florestal e 1.115 certificados PEFC CoC).
De acordo com os Inventários Florestais Nacionais, mais de 80% das florestas em Espanha são compostas
por duas ou mais espécies de árvores. A maior formação é constituída por azinheiras (o que representa 15,3%
da área coberta por árvores), seguida de pastagens e povoamentos de pinheiros.
O volume médio anual de exploração de madeira entre os anos de 2000 e 2010 foi de 15,3 milhões de metros
cúbicos de madeira descascada, dos quais aproximadamente 60% de coníferas e 40% de folhosas. Estas
taxas de exploração madeireira representam apenas 1,5% do stock e 32% do crescimento anual. Em 2010,
o consumo anual de madeira foi de 27,7 milhões de metros cúbicos. As principais espécies produtoras de
madeira são o eucalipto, o pinheiro bravo, o pinheiro radiata, o pinheiro escocês e choupos.
Existem quatro categorias principais de tipos de floresta:
• Florestas Mediterrânicas de folhosas (na região centro-sul);
• Florestas Mediterrânicas de coníferas (também na região centro-sul);
• Florestas Atlânticas, um grupo de formações mistas de faia, carvalho, castanheiro, bétula, etc.;
• Plantações de espécies de árvores principalmente introduzidas.
A natureza Mediterrânea que carateriza a maior parte do país inclui uma grande variedade de ecossistemas
florestais e uma riqueza extraordinária de flora, o que significa que as florestas espanholas têm elevados
níveis de biodiversidade. A extração de produtos não madeireiros é significativa. Os produtos mais
significativos em termos económicos são a produção de cortiça, fruta, biomassa para fins energéticos, resinas,
pastagens, cogumelos, caça e plantas diversas.
Em Espanha, a administração pública das florestas e silvicultura é dividida entre diferentes níveis:


Administração Geral do Estado;



Comunidades Autónomas (AC) das quais existem 17 que cobrem todo o território espanhol; e



Organismos públicos locais em cada Comunidade Autónoma.

As florestas espanholas estão distribuídas entre:


Propriedades privadas (70,9%);



Administrações locais (22,9%);



Governos central e regional (6,2%).
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Mais de dois terços das florestas são propriedades privadas, menos de um terço são propriedade pública e
apenas uma pequena proporção pertence ao estado. A maioria das propriedades públicas pertence a
empresas públicas locais. A gestão florestal é também partilhada entre os diferentes níveis jurisdicionais;
existem leis do Estado que incluem regulamentos gerais mas a maior responsabilidade pela gestão das
florestas públicas está ao nível da Comunidade Autónoma. A exploração de madeira é regulada pela agência
florestal da Comunidade Autónoma. Existem áreas específicas legisladas principalmente pelo estado (por
exemplo, posse da terra, pagamento de impostos, transportes) e outras para as quais cada Comunidade
Autónoma desenvolveu a sua própria legislação e cujo conteúdo e disposições diferem de uma comunidade
para outra (como a gestão e planeamento da exploração florestal).
A dimensão das florestas dependendo da sua propriedade não reflete grandes diferenças entre aquelas que
pertencem ao Estado e aquelas que pertencem a outras entidades públicas, com uma média de 500 e 600
ha, respetivamente, mas há uma diferença significativa com as propriedades privadas, cuja área superficial
média é de pouco mais de 3 ha, uma indicação clara da extensão de pequenas propriedades ainda existentes
no setor das florestas privadas (Estratégia Florestal Espanhola).
A Lei Florestal Espanhola (Lei 43/2003) forma a base legislativa para a gestão florestal. A maioria das
Comunidades Autónomas tem as suas próprias leis ("Ley de Montes") que regulam a protecção, gestão e
exploração de florestas no seu território. O Artigo 33 estabelece a necessidade de ambas as florestas públicas
e privadas terem um Plano de Gestão Florestal e um esquema de trabalho ou outro Instrumento de Gestão
equivalente. Estes documentos serão elaborados pelo proprietário / detentor do título e devem ser sempre
aprovados pela organização florestal regional. Múltiplas leis em cada Comunidade Autónoma regulam a
silvicultura e a exploração florestal e as restrições técnicas específicas da operação florestal.
Qualquer organização que deseje ser certificada em Espanha deve ter um plano de gestão florestal com
metas de gestão, técnicas e ações definidas. Além do FSC®, Espanha tem um Sistema de Certificação
Florestal PEFC aprovado, baseado no regulamento nacional de gestão florestal sustentável 'UNE 162 000'.
Pela Lei das Florestas, os planos de gestão florestal são obrigatórios para todas as florestas públicas e
privadas, exceto para as que não têm a área mínima definida pela Comunidade Autónoma.
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Propriedade florestal e utilização da floresta em Espanha:

Utilização da floresta: madeira, lenha,
biomassa florestal, cortiça, pastagem,
caça, frutas, fungos, plantas aromáticas
e medicinais, produtos apícolas e
outros produtos e serviços florestais
com valor de mercado.

- O proprietário dos recursos florestais,
incluindo frutos silvestres.

PROPRIEDADE

- O direito ao seu uso, de acordo com os
regulamentos nacionais e regionais.
- Cumprimento dos requisitos estabelecidos
para a gestão das florestas e recursos
florestais, esquemas de trabalho ou outras
ferramentas equivalentes, se existirem.

Utilização da madeira

Floresta pública: regulada
pelas organizações florestais
das Comunidades Autónomas.

Floresta privada: Se houver um FRMP ou
outras ferramentas de gestão, o proprietário
DEVE notificar o uso da madeira à
organização florestal da sua Comunidade
Autónoma. Se não houver plano de gestão,
o proprietário DEVE apresentar seu próprio
Plano de Gestão de acordo com a legislação
regional da sua Comunidade Autónoma.

Outras utilizações

Regulada pelas organizações
florestais
regionais,
particularmente
pastagens.
Devem ser especificamente
regulamentadas no FRMP ou
nas ferramentas de gestão
correspondentes, se existirem.

O setor da madeira e mobiliário é importante para a economia nacional da Espanha, devido ao grande número
de empresas que representa (um total de 29.555), das quais 16.160 produzem mobiliário e 13.395 empresas
fabricam outros produtos à base de madeira. O setor é também relevante pelo emprego que gera, com
147.000 funcionários, dos quais 85.200 correspondem ao setor mobiliário (PEFC, 2017).
Uruguai (0,69% do fornecimento de matéria-prima)
O Uruguai está localizado na parte sudeste da América do Sul. A sua área total é de 18,4 milhões de hectares.
O país tem aproximadamente 500 km de costa. A maior parte do seu território é constituída por planícies.
Há excelente disponibilidade de água doce. O país tem uma vasta rede de rios e ribeiros. A pradaria é o
principal ecossistema, usado principalmente para pecuária extensiva. O clima é temperado com médias de
temperatura baixa e alta de 6 °C e 32 °C, respetivamente.
Pradarias, florestas nativas e pantanais são os três ecossistemas típicos do país. As florestas naturais no
Uruguai crescem principalmente no campo perto de rios. As florestas nativas são compostas por mais de 500
espécies nativas, incluindo palmeiras. As mais abundantes são: "sauce criollo" (Salix humboldtiana), "sarandí
colorado" (Cephalanthus glabratus), "sarandí blanco" (Phyllanthus sellowianus) e o "mataojos" (Pouteria
salicifolia).
O país tem 3,5 milhões de hectares de solos adequados para a silvicultura. Esta área está dividida em regiões
de silvicultura prioritárias, de acordo com as características de fertilidade do solo. Existem 800 mil hectares
de plantações de eucaliptos e pinheiros (70 e 30 por cento, respetivamente). A área de florestas nativas tem
mais de 750 mil hectares que permanecem protegidos, com apenas a exploração florestal limitada permitida.
Mais de 955 mil hectares são certificados FSC®.
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A espécie dominante é o eucalipto, até para a produção de madeira de serração. A gestão intensiva, incluindo
a poda e o desbaste, é usada com rotações longas (20 anos para as espécies de eucalipto e 25 para as
espécies de pinho) terminando com um stock de cerca de 200 a 250 árvores por hectare, produzindo madeira
sem nós.
A madeira para celulose foi inicialmente liderada pela espécie Eucalyptus globulus, que ainda é a espécie
dominante no sul e leste do Uruguai. No entanto, as plantações de Eucalyptus grandis e Eucalyptus dunii
estão a ganhar terreno rapidamente. As plantações existem principalmente em propriedades privadas.
O país tem um ambiente jurídico estável propício ao investimento no setor e um código nacional de boas
práticas florestais para alcançar uma produção sustentável, atendendo às exigências da procura
internacional. O desenvolvimento do setor florestal no Uruguai começou com um projeto de gestão
sustentável.
As principais questões relacionadas à sustentabilidade florestal no Uruguai são:


As espécies de árvores não nativas introduzidas estão, em algumas áreas, em competição com as
espécies nativas. Novas plantações podem fragmentar as paisagens nativas e afetar a diversidade
genética.



São utilizadas grandes quantidades de pesticidas e herbicidas para proteger as plantações de pragas
e ervas daninhas.



Quando as plantações são colhidas, a terra fica vazia e o risco de incêndios florestais aumenta.

A contribuição do setor florestal para o Produto Interno Bruto (PIB) do país duplicou de 1,9% para 3,7% entre
2006 e 2014. Este crescimento deveu-se à indústria de processamento, madeira de serração, pasta de
madeira e papel.
O setor florestal está em desenvolvimento, e pequenos e médios prestadores de serviços estão a formar
trabalhadores florestais em áreas de baixa densidade populacional. Isto tem um impacto social importante. A
indústria florestal gera um emprego para cada 30 a 35 hectares e o setor cria um grande número de empregos
indiretamente.

Brasil (0,21% do fornecimento de matéria-prima)
O Brasil tem 524 milhões de hectares de florestas. Em 2014, a área de plantações florestais para fins
industriais era de 7,74 milhões de hectares. As plantações de eucalipto ocupam 5,56 milhões de hectares;
estão localizadas principalmente nas províncias de Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Em 2018,
6,66 milhões de ha foram certificados pelo FSC® e 3,59 milhões de ha são certificados pelo PEFC.
A importância das plantações florestais para o PIB brasileiro tem crescido anualmente. Em 2014 representou
1,1% da riqueza gerada no país e 5,5% do PIB industrial.
No Brasil, as plantações florestais e o corte das árvores plantadas, incluindo o eucalipto, são permitidas, no
entanto, limitações em termos ambientais devem ser respeitadas (faixas de proteção ao longo do sistema
fluvial, em encostas, etc.); é legalmente proibida a conversão de florestas naturais em plantações. As
operações de corte estão sujeitas a supervisão pelas autoridades. No Brasil, em projetos de reflorestação
de dimensão industrial, incluindo a utilização de espécies como o eucalipto, é obrigatório um estudo prévio
de impacto ambiental.

Relatório da Base de Abastecimento: Enermontijo, S.A., Quarta Auditoria de Manutenção

Página 12

2.2 Ações desenvolvidas para promover a certificação dos
fornecedores de matéria-prima
Em 2016, 2017 e 2018 a Enermontijo contactou cada um de seus fornecedores de matéria-prima e afirmou a
importância de fornecer material certificado (FSC® ou PEFC), apontando a crescente procura de mercados e
consumidores em relação à fonte legal e sustentável de produtos florestais, incluindo a biomassa para a
produção de energia.
Em 2018, os esforços da Enermontijo resultaram na primeira aquisição de matérias-primas secundárias
certificadas pelo FSC®. O fornecedor de matéria-prima secundária, apesar de ser certificado pelo FSC® há
muito tempo, não possuía o serrim no âmbito da sua certificação. Exigiu esforços para convencê-los a tratar
os seus resíduos como matéria-prima para outras produções (como os pellets) e fornecer esses resíduos com
alegação FSC®.
A Enermontijo trabalha apenas com dois fornecedores, que são certificados pelo FSC®. A Biopower, enquanto
empresa de compra de madeira, informa os proprietários florestais do valor acrescido da gestão das suas
áreas florestais como certificadas, individualmente ou por meio de iniciativas de grupo reconhecidas.
Desde Setembro de 2019 a Enermontijo aumentou significativamente a receção de matéria-prima primária
compliant de acordo com os requiistos da sua Avaliação da Base de Abastecimento (SBE). A Biopower, o seu
principal fornecedor, empresa de compra e venda de madeira e também de exploração florestal, assumiu com
a Enermontijo o compromisso de cooperação nos processos de implementação, control e interação com os
proprietários florestais.

2.3 Programa de amostragem de corte final
As plantações para energia são raras ou inexistentes em Portugal. A Enermontijo utiliza resíduos do corte,
ramos e galhos das árvores e matéria-prima secundária para a produção de pellets de madeira. Parte da
madeira de pinho tem origem em operações de manutenção (resíduos do desbaste e da poda). A rolaria de
valor é comercializadas para as indústrias da madeira, pasta e papel.
Das espécies de árvores utilizadas pela Enermontijo, apenas o pinheiro manso (Pinus pinea) e o pinheiro
bravo (Pinus pinaster) têm um período planeado de rotação de mais de 40 anos. Isto refere-se principalmente
ao pinheiro manso (Pinus pinea), que é cultivado para a produção de pinhões.
O choupo (Populus spp.) e a acácia (Acacia spp.) são espécies de árvores sem um período de rotação
Especificado. O choupo é colheito para fins de limpeza, sempre que a árvore esteja danificada. A acácia é
uma espécie invasora, cuja colheita pode ser feita em qualquer altura.
O eucalipto (Eucalyptus spp.) é uma espécie de árvore de crescimento rápido, que é cortada antes dos 40
anos de idade.
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2.4 Diagrama de fluxo de entradas de matéria-prima por
tipo de matéria-prima [opcional]
2.5

Quantificação da Base de Abastecimento

Base de Abastecimento
Sub-âmbito 1 ‘Matéria-prima Primária’ (considerada na SBE)
Portugal Continental
a. Área total da Base de Abastecimento (ha): 3,2 milhões ha de território florestal
b. Tipo de Propriedade (ha):

c.

Tipologia Florestal (ha):

Privada: 3,1 milhões ha (97%, incluindo 8% geridas pelas
comunidades)
Pública: 0,1 milhões ha (3%)
Floresta temperada: 3,2 milhões ha

d. Tipo de Gestão Florestal (ha):

Plantações: 1,8 milhões ha;
Gestão natural: 1,4 milhões ha

e. Floresta Certificada por esquema (ha):

FSC®: 473 mil ha (12/2019)
PEFC: 283 mil ha (06/2020)

Sub-âmbito 2 ‘Matéria-prima Secundária’ (não considerada na SBE)
5,3% da matéria-prima para produção de pellets foi matéria-prima secundária (período de referência Junho
2019 a Maio 2020). 3,8% teve origem em Portugal (ver acima dados da base de abastecimento).
Espanha (0,58% do abastecimento de matéria-prima)
a. Área total da Base de Abastecimento (ha): 27,7 milhões ha de território oficialmente florestal
b. Tipo de Propriedade (ha):
Privada: 19,6 milhões ha (71%)
c.

Tipologia Florestal (ha):

Pública: 8,1 milhões ha (29%)
Floresta temperada: 27,7 milhões ha

d. Tipo de Gestão Florestal (ha):

Gestão natural: 15,5 milhões ha

e. Floresta Certificada por esquema (ha):

Plantações: 1,8 milhões ha;
FSC®: 313 mil ha (12/2019)
PEFC: 2,331 milhões ha (08/2020)

Uruguai (0,69% do abastecimento de matéria-prima)
a. Área total da Base de Abastecimento (ha): 1,84 milhões ha de área florestal
b. Tipo de Propriedade (ha):

Privada: 1,82 milhões ha (99%)

c.

Pública: 0,02 milhões ha (1%)
Floresta temperada: 1,84 milhões ha

Tipologia Florestal (ha):

d. Tipo de Gestão Florestal (ha):

Gestão natural: 0,75 milhões ha
Plantações: 0,80 milhões ha;

e. Floresta Certificada por esquema (ha):

FSC®: 724 mil ha (12/2019)
PEFC: 645 mil ha (03/2019)

Brasil (0,21% do abastecimento de matéria-prima)
a. Área total da Base de Abastecimento (ha): 493,5 milhões ha de área florestal
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b. Tipo de Propriedade (ha):

Privada: 101,7 milhões ha (20,6%)
Pública: 305,0 milhões ha (61,8%)
Desconhecida: 86,8 milhões ha (17,6%)

c.

Tipologia Florestal (ha):

Floresta temperada: 103,6 milhões ha (21%)
Floresta tropical: 289,9 milhões ha (79%)

d.

Tipo de Gestão Florestal (ha):

Gestão natural: 485,8 milhões ha;
Plantações: 7,7 milhões ha;

e.

Floresta Certificada por esquema (ha):

FSC®: 7,266 milhões ha (12/2019)
PEFC: 3,810 milhões ha (03/2019)

Matéria-prima
f.

Volume total de Matéria-prima:

g. Volume de Matéria-prima primária:

102 568,890 toneladas (100%)
97 139,870 tonnes (95%)

h. Percentagem das categorias da matéria-prima primária:

i.



Certificada pelo SBP -Esquemas de Gestão Florestal aprovados: 0% (0,000 toneladas)



Não certificada pelo SBP -Esquemas de Gestão Florestal aprovados: 100% (97 139,870 toneladas)

Lista de todas as espécies de matéria-prima primária, incluindo o seu nome científico:


Eucalipto (Eucalyptus spp.);



Pinho bravo (Pinus pinaster);



Pinho Manso (Pinus pinea);



Choupo (Populus spp.);



Acácia (Acacia spp.).

j.

Volume de matéria-prima primária de floresta primária: Inexistente

k.

Lista da percentagem de matéria-prima primária de florestas primárias por categorias. Subdivisão por
SBP-Esquemas de Gestão Florestal aprovados: Não aplicável

l.

Volume de matéria-prima secundária: 5 429,020 toneladas (5%) Outros resíduos da indústria da
madeira.

m. Matéria-prima terciária: Inexistente
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3

Requisitos para Avaliação da Base de
Abastecimento
SBE concluída

SBE não
concluída

☒

☐

A Enermontijo optou por desenvolver e implementar o método de Avaliação da Base de Abastecimento SBP
(SBP Standard 1), essencialmente pelas seguintes razões:


Disponibilidade limitada de matéria-prima primária certificada pelo FSC® e pelo PEFC em Portugal;



Reduzida dimensão média das florestas em Portugal e o tempo necessário para a certificação da
gestão florestal de grupo;



Exigência imediata dos clientes industriais para a totalidade da entrega de pellets de madeira SPPCompliant biomass.
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4

Avaliação da Base de Abastecimento

4.1

Âmbito

O âmbito desta Avaliação da Base de Abastecimento (SBE) cobre o primeiro sub-âmbito da base de
abastecimento.
O âmbito é limitado a:


Matéria-prima primária da categoria Matéria-prima Controlada (comprada sem alegação FSC® ou
PEFC).



Matéria-prima originária de Portugal Continental.

Os produtos finais no âmbito da certificação SBP são apenas pellets de madeira.

4.2 Justificação
A abordagem utilizada durante o processo de Avaliação da Base de Abastecimento foi a seguinte:


Reunir informação (revisão documental da informação disponível publicamente sobre estas
questões);



Avaliação de risco (cada risco foi avaliado de acordo com seu impacto e probabilidade de ocorrência);



Gestão do risco (foram desenvolvidas medidas de mitigação para os riscos especificados).

4.3 Resultados da Avaliação de Risco
A avaliação de risco foi desenvolvida com base nas Normas SBP Nº1 e Nº2, versão 1.0 de Março de 2015. A
Enermontijo avaliou os riscos relacionados com cada indicador SBP.
As operações florestais da Enermontijo têm risco limitado porque:
a. São utilizados resíduos da manutenção florestal;
b. A Enermontijo não utiliza espécies protegidas de árvores;
c. As regiões de onde a Enermontijo adquire matéria-prima têm propriedades relativamente grandes;
d. Os direitos de propriedade da terra dos seus fornecedores não são disputados;
e. Portugal tem uma cultura florestal estável, e uma base jurídica e económica sólida relativamente à
silvicultura;
f.

Baixo nível de corrupção no setor florestal (o Índice de Percepção da Corrupção em Portugal é 63).

A Enermontijo aceita todos os riscos Especificados do esboço final da Avaliação de Risco Nacional SBP,
apresentada em Lisboa a 29 de Junho de 2018, e aborda mais alguns. A Avaliação de Risco resultou em 14
indicadores e não foram indicados quaisquer riscos não especificados.
A tabela seguinte descreve as principais razões da avaliação dos riscos especificados.

Indicador

Risco

Descrição do risco
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1.2.1

O Produtor de Biomassa implementou sistemas e procedimentos de controlo apropriados para assegurar
que a legalidade da propriedade e uso da terra possa ser demonstrada na Base de Abastecimento.
Especificado
Especialmente quando
não há dados
de cadastro

2.1.1

Juntamente com a falta de dados cadastrais de 43% das terras e a difícil situação de muitos
proprietários rurais com pequenas parcelas em Portugal, por razões práticas os
proprietários de terras vendem ou transferem (herdam) partes da sua propriedade sem
registar esta alteração nas entidades governamentais, devido à complexidade destes
processos, e portanto existem discrepâncias entre os direitos de propriedade registados e
os reais. As terras arborizadas podem também ser apreendidas pelo governo (se o dono
da terra tiver dívidas).

O Produtor de Biomassa implementou sistemas e procedimentos de controlo apropriados para verificar
que as florestas e outras áreas com altos valores de conservação são identificadas e mapeadas.
Especificado
AVC 1+3

Os riscos Especificados são os AVC 1 Diversidade de espécies e AVC 3 Ecossistemas e
habitats. Portugal tem uma biodiversidade decrescente e a maioria das terras arborizadas
é gerida por pequenos proprietários, aos quais dificilmente se aplicam quaisquer requisitos
de gestão florestal. Não há análise obrigatória dos valores críticos do ecossistema.
AVC 4 –Serviços críticos dos ecossistemas, AVC 5 –Necessidades das comunidades, e
AVC 6 –Os valores culturais não são indicados como risco especificado (fazem parte do
programa desenvolvido da SBE), no entanto, considerando os pequenos proprietários, não
há análise obrigatória das necessidades da comunidade, nem da conservação dos valores
culturais. Portugal tem um património cultural rico e, por exemplo, rotas de peregrinação.
Pequenos proprietários normalmente não têm em conta estes aspetos.

2.1.2

O Produtor de Biomassa implementou sistemas e procedimentos de controlo apropriados para identificar e
tratar ameaças potenciais às florestas e outras áreas com altos valores de conservação, das atividades de
exploração florestal.
Especificado
AVC 1+3

Os riscos Especificados são os AVC 1 Diversidade de espécies e AVC 3 Ecossistemas e
habitats.
Existe um risco Especificado de que as operações florestais em áreas privadas e
comunitárias e áreas públicas não geridas pelo ICNF possam prejudicar a diversidade de
espécies ou prejudicar ecossistemas e habitats.
Ver abaixo indicadores 2.2.3 e 2.2.4.
AVC 4 –Serviços críticos dos ecossistemas, AVC 5 –Necessidades das comunidades, e
AVC 6 –Os valores culturais não são indicados como risco especificado (fazem parte do
programa desenvolvido da SBE), no entanto, considerando os pequenos proprietários e
as áreas florestais não geridas pelo ICNF, estes valores podem ser negligenciados. Além
disso, a dimensão dos cortes rasos nessas áreas pode ser superior à área máxima
indicada para cada região pelos Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF).
Na prática, pequenos proprietários e empresas de exploração florestal não precisam
chamar a atenção às organizações, sítios na web e relatórios em relação a este
indicador. Nestas parcelas faz-se normalmente o corte raso.
A ameaça às florestas como a dos incêndios florestais é identificada nos mapas mas não
é abordada de forma adequada por todos os proprietários florestais. Muitas propriedades
têm uma má manutenção. Os guardas florestais do SEPNA não verificam
suficientemente.
Mas a matéria-prima proveniente de florestas não geridas não deve ser categorizada
como SBP-compliant. A manutenção deve ser feita adequadamente e a tempo de
reduzir, por exemplo, o risco de incêndios. A vida humana é um direito básico, ainda
mais importante que as necessidades de subsistência.
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2.1.3

O Produtor de Biomassa implementou sistemas e procedimentos de controlo apropriados para verificar se
a matéria-prima não é proveniente de florestas convertidas para plantações de florestas para produção ou
para terras não florestadas após janeiro de 2008.
Especificado

Não há garantias, novas plantações de eucalipto de após janeiro de 2008 ainda não são
podadas ou cortadas. Para além disso, os incêndios florestais resultam no corte
instantâneo das plantações, independentemente da sua idade. E ainda, o choupo e outras
espécies de árvores podem ser consideradas uma plantação e a nova lei cobre apenas
eucaliptos.
Na prática, também existirão muitas questões relacionadas com este indicador sobre
conversão da utilização da terra no futuro.
O governo tem muito pouca informação sobre a atual cobertura da terra e muito pouca
capacidade para implementar a nova legislação na íntegra. Por exemplo, depois de um
incêndio florestal, será difícil determinar se a conversão ilegal para plantações está a
ocorrer relativamente às muitas parcelas florestais afetadas e ao cronograma para a
regeneração de áreas florestais. Além disso, as plantações de eucalipto podem resultar
em regeneração natural agressiva após incêndios florestais e, nesse caso, pouco pode ser
feito para evitar a conversão de parcelas vizinhas.
A conversão de florestas para utilização urbana e agrícola é significativa. No total, a área
florestal diminuiu em 150.611 ha (entre 1995 e 2010, de acordo com o ICNF). Nas últimas
décadas, Portugal apresenta uma tendência negativa em relação à área florestal. O ICNF,
no entanto, afirma que o aumento das áreas florestais excede o declínio das florestas. As
estatísticas da FAO (2016) mostram uma diminuição da área florestal e agrícola em
Portugal.
A nova lei que restringe a conversão a plantações de eucalipto não protege
suficientemente esta questão.

2.2.1

O produtor de biomassa implementou sistemas e procedimentos de controlo apropriados para verificar se a
matéria-prima é proveniente de florestas onde existe avaliação apropriada dos impactos e o planeamento,
implementação e monitorização para minimizá-los.
Especificado

Às vezes não está disponível qualquer tipo de plano florestal da área. Para além disso,
para a maioria dos pequenos proprietários, nenhum plano de gestão florestal é aplicável,
os planos florestais aplicam-se apenas a parcelas acima de determinada dimensão.
Ver também indicadores 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, e 2.4.2.

2.2.2

O Produtor de Biomassa implementou sistemas e procedimentos de controlo apropriados para verificar se a
matéria-prima é proveniente de florestas onde a gestão mantém ou melhora a qualidade do solo (CPET
S5b).
Especificado

2.2.3

Em quase metade do país existe o risco de degradação dos solos (seca) devido a práticas
anteriores de utilização da terra. Este problema existe há séculos e agora piorou devido
às alterações climáticas. As plantações de eucalipto precisam de fertilização ou podem
esgotar o solo. A qualidade do solo também depende da disponibilidade de água doce.

O Produtor de Biomassa implementou sistemas e procedimentos de controlo apropriados para garantir que
os principais ecossistemas e habitats sejam conservados ou separados no seu estado natural (CPET S8b).
Especificado

Em Portugal, os principais ecossistemas e habitats estão localizados principalmente em
áreas protegidas e em áreas classificadas (Natura 2000). No entanto, aproximadamente
2/3 das áreas classificadas não estão incluídas em áreas protegidas da Rede Nacional de
Áreas Protegidas. Além disso, existem ecossistemas e habitats importantes que ocorrem
fora das áreas Protegidas e Classificadas.
Na prática, os proprietários e as empresas de exploração florestal têm muito pouco
conhecimento dos principais habitats e quais os habitats que precisam ser conservados.
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2.2.4

O Produtor de Biomassa implementou sistemas e procedimentos de controlo apropriados para garantir que
a biodiversidade seja protegida (CPET S5b).
Especificado

2.2.6

Cerca de 3.600 espécies de plantas podem ser encontradas em Portugal. Existem 69 taxa
de mamíferos terrestres, um total de 313 espécies de aves, das quais cerca de 35% estão
ameaçadas, e 17 anfíbios e 34 espécies de répteis que estão presentes em Portugal.
Algumas das principais ameaças à diversidade biológica de Portugal incluem: alteração
ou destruição de habitats; poluição; exploração excessiva; espécies exóticas invasoras;
urbanização e incêndios. Isso, em combinação com o facto de que existem muitas parcelas
pequenas às quais se aplicam poucas regras e a natureza agressiva das vegetações de
eucalipto, coloca a biodiversidade sob pressão, e várias fontes relatam o seu declínio.

O Produtor de Biomassa implementou sistemas e procedimentos de controlo apropriados para verificar se
os impactos negativos nas águas subterrâneas, superficiais e aquáticas a jusante da exploração florestal
são minimizados (CPET S5b).
Especificado

Os limites mencionados por lei são de 50 ha e 10 ha. São ainda áreas muito extensas
relativamente à paisagem povoada e montanhosa de Portugal. Uma área de corte raso
com menos de 10 ha pode facilmente criar riscos de escoamento e erosão para os
moradores que vivem no sopé das colinas.
Os pequenos produtores não são obrigados a ter em conta os riscos para o meio
envolvente. Estes riscos também podem estar relacionados com linhas de água.

2.3.2

Formação adequada é dada a todos os trabalhadores, incluindo empregados e contratados (CPET S6d).
Especificado

2.4.2

Apesar dos requisitos legais, Portugal continua a ter um mau desempenho na eficiência
laboral (e segurança). A Estratégia Nacional para as Florestas afirma que o foco na
profissionalização e formação dos diferentes atores do setor florestal é de importância
fundamental para o aumento da competitividade e, portanto, do desenvolvimento do setor.

O Produtor de Biomassa implementou sistemas e procedimentos de controlo apropriados para verificar se
os processos naturais como os incêndios, pragas e doenças, são geridos de forma apropriada (CPET S7b).
Especificado
Referente a
incêndios
florestais

Considerando a falta de implementação de planos de gestão florestal e da limpeza dos
resíduos florestais, o risco de incêndios florestais é elevado. Os incêndios são hoje o maior
risco reconhecido do setor florestal português. Os riscos bióticos e abióticos são
suportados pelos efeitos dos distúrbios.
Só nos casos em que foi implementada uma gestão florestal sustentável e a floresta, em
particular as plantações de eucalipto, foi gerida de acordo com as melhores práticas e
requisitos legais (limpeza ao longo das estradas), a matéria-prima deve ser considerada
em conformidade com os requisitos SBP.

2.6.1

Mecanismos apropriados estão em vigor para a resolução de queixas e disputas, incluindo aquelas
relacionadas com a posse e direitos de utilização, às práticas de exploração florestal e às condições de
trabalho.
Especificado

Considerando a situação em Portugal, este indicador necessita de atenção adicional, por
forma a ter um desempenho suficientemente bom nos aspetos sociais relacionados com a
gestão florestal sustentável e as boas práticas.
Há um grande número de proprietários de pequenas propriedades em Portugal. Algumas
regiões do país carecem de dados cadastrais, o que dificulta a avaliação dos limites das
parcelas de exploração florestal.
É crucial identificar e resolver disputas antes do início das operações florestais (com
atenção especial aos indicadores que são categorizados como "risco Especificado").
Os proprietários dos terrenos e as empresas de exploração florestal normalmente não
implementam ativamente procedimentos de reclamação e não mantêm registros sobre
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reclamações e comentários. Este indicador é importante para o bom desempenho no
respeito aos interesses locais relativamente a alguns dos outros indicadores.
2.8.1

O Produtor de Biomassa implementou sistemas e procedimentos de controlo apropriados para verificar se
são adotadas as salvaguardas apropriadas para proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores florestais
(CPET S12).
Especificado

Independentemente dos seus requisitos legais, Portugal continua a ter um desempenho
fraco na segurança no trabalho.
A Confederação Sindical Internacional (IUTC) classifica os países em 97 indicadores para
avaliar onde os direitos dos trabalhadores são melhor protegidos. Portugal tem uma
classificação de 3 (de 1 a 5+). Essa pontuação é dada para países onde existem:
"Violações regulares de direitos. O governo e/ou as empresas interferem regularmente nos
direitos coletivos dos trabalhadores. Existem deficiências nas leis e/ou certas práticas que
tornam possível a frequência das violações.

2.9.1

A matéria-prima não é proveniente de áreas que tinham altos stocks de carbono em janeiro de 2008 e já não
têm esses stocks elevados de carbono.
Especificado

Existe um risco Especificado de redução de stocks de carbono em certas áreas. Este risco
está mais especificamente relacionado com os riscos mencionados nos seguintes
indicadores:
a. 2.1.3 (conversão do uso da terra);
b. 2.2.2 (degradação dos solos).
Por exemplo, a conversão de florestas para uso urbano é significativa (28 mil ha). A área
florestal diminuiu no total 150.611 ha entre 1995 e 2010, de acordo com o ICNF. Dados
recentes indicam que a tendência de diminuição da área florestal continua até à data.

Nota: No caso de um plano de gestão florestal ter sido desenvolvido (pelo governo ou por entidades privadas),
vários indicadores poderiam ser considerados de baixo risco. Para ter a certeza, a Enermontijo verifica se:
•

O plano se aplica à parcela florestal e é tido em conta (em relação ao tamanho mínimo da parcela);

•

Desde o desenvolvimento do plano, não houve distúrbios significativos na área florestal, como
incêndios florestais, que devem alterar o processo de tomada de decisão da gestão florestal;

•

O plano prescreve suficientemente as melhores práticas em Gestão Florestal Sustentável (os planos
de gestão florestal tendem a abordar os aspectos ecológicos suficientemente, mas os aspectos
sociais podem estar subexpostos).

No caso de um plano de gestão florestal passar por estas pré-condições, os seguintes indicadores podem
normalmente ser indicados como de baixo risco: 1.2.1; 2.1.1; 2.1.2; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 2.2.4; 2.2.6; e 2.9.1 em
parte (relativamente ao 2.2.2).

4.4 Resultados do Programa de Verificação de
Fornecedores
A Enermontijo estudou todos os indicadores do SBP Standard 1 em relação ao âmbito do SBE e categorizou
todos os indicadores como baixo risco ou risco específico, e, assim sendo, não foi necessário aplicar um
Programa de Verificação de Fornecedores. A verificação dos fornecedores é realizada regularmente e todos

Relatório da Base de Abastecimento: Enermontijo, S.A., Quarta Auditoria de Manutenção

Página 21

os riscos especificados são abordados durante as verificações no escritório e avaliação nos locais da
operação florestal e do desempenho do fornecedor.
A Enermontijo verifica os dados relevantes e o desempenho das equipas de operação florestal. Nesse
processo, os riscos e as medidas de mitigação vão sendo especificados a um nível operacional, relativamente
ao local específico da operação florestal.

4.5

Conclusão

Os pontos de discussão e opiniões sobre possíveis riscos de sustentabilidade na aquisição de matériasprimas em Portugal foram estudados em detalhe nos últimos anos por um amplo grupo de partes interessadas
e institutos. No geral, há uma compreensão da necessidade de realizar medidas de mitigação adicionais.
A propriedade florestal em Portugal é fragmentada, e há muitos pequenos proprietários, é portanto claro que
várias tarefas de gestão florestal, começando com uma avaliação dos impactos ecológicos, económicos e
sociais dos planos operacionais devem ser consideradas antes e durante o início das operações florestais.
Na Enermontijo todas as matérias-primas são pelo menos Madeira Controlada FSC®. Relativamente à
implementação das avaliações de Madeira Controlada FSC® e Diligência Devida, várias medidas de mitigação
já estavam em vigor.
Considerando os pontos de discussão sobre sustentabilidade em Portugal atualmente, a Enermontijo
reconhece todos como “risco específico”. Relativamente à legalidade, foi avaliado 1 indicador como risco
específico. Em relação à sustentabilidade, 14 indicadores têm um risco específico, dos quais 3 parcialmente.
A Enermontijo categorizou o indicador 2.6.1 como risco específico devido à sua importante função como rede
de segurança para um desempenho suficiente em aspetos sociais e culturais relacionados com a gestão
florestal sustentável, bem como pela sua importância em relação ao cumprimento de outros riscos
especificados.
Durante a SBE SBP foram encontrados alguns riscos especificados, devido a algumas características
fundamentais da silvicultura em Portugal, tais como:
1. Domínio do eucalipto na silvicultura e introdução de espécies arbóreas que comprometem a
sustentabilidade em Portugal. A sua utilização precisa ser contida.
2. Mais da metade das florestas são parcelas muito pequenas de propriedades privadas de apenas um
ou alguns ha (principalmente nas regiões norte e centro), para as quais os planos regionais de gestão
florestal não se aplicam;
3. A falta de dados cadastrais (apenas 53% dos terrenos possui dados cadastrais) e questões
relacionadas com os direitos de propriedade das áreas florestais.
Estes riscos especificados são no entanto mitigáveis. A silvicultura em Portugal tem uma longa história e um
enquadramento sólido de institutos relevantes. Além disso, a corrupção em Portugal é relativamente baixa, o
que é validado pela pontuação do CPI de 62 pontos (2019).
Com base no trabalho desenvolvido, a Enermontijo é da opinião que os avaliadores podem ter absoluta
confiança no sistema SBE implementado.
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5

Processo de Avaliação da Base de
Abastecimento

A Avaliação da Base de Abastecimento (SBE) foi realizada por Tatiana Savelyeva, da empresa Biomass
Consult, com assistência de Joana Carvalho, a responsável da sustentabilidade da Enermontijo, com
formação em engenheira de produção industrial e energia (ramo energia e ambiente), com 11 anos de
experiência na indústria dos pellets de madeira. A Tatiana Savelyeva tem mais de quatro anos de experiência
no SBP. Completou a sua formação em engenharia florestal na Rússia, Suécia e Finlândia. Em 2017
concretizou com sucesso os exames para auditor SBP. Preparou cerca de 30 Produtores de Biomassa (BP’s),
incluindo projetos SBE em Portugal e Espanha.
Desenvolvimento da SBE
A Avaliação da Base de Abastecimento teve em consideração a versão final da Avaliação Nacional de Riscos
(NRA) do SBP para Portugal, bem como a legislação nacional, as políticas nacionais e os relatórios e
publicações anuais das instituições e autoridades relevantes. Durante a preparação da SBE, um estudo de
linha de base detalhado foi feito para cada um dos indicadores SBP. Uma descrição resumida de cada
indicador é apresentada no Anexo 1.
A equipa de consultores e colaboradores deram os seguintes passos no desenvolvimento da Avaliação da
Base de Abastecimento:


Discutir os riscos e analisar as não conformidades em cooperação com os fornecedores da
Enermontijo, e discutir possíveis medidas de mitigação;



Estudar o esboço das Avaliações Nacionais de Risco do SBP e compará-lo com a experiência e os
procedimentos da Enermontijo;



Incorporar as medidas de mitigação nos procedimentos gerais da Enermontijo. Adaptar e desenvolver
listas de verificação relacionadas com a aquisição de matérias-primas;



Formação das equipas de operação florestal dos principais fornecedores da Enermontijo;



Avaliar as medidas de mitigação durante as operações florestais dos fornecedores de matéria-prima.

Os documentos relevantes são:


Declarações assinadas de fornecedores de matéria-prima selecionados e proprietários;



Documentação que acompanhamento o fornecimento de matéria-prima relacionada com a avaliação
da Madeira Controlada FSC® (verificação da origem da madeira);



Procedimento sobre legalidade e oigem da matéria-prima;



Boas práticas florestais nas operações de exploração florestal;



Procedimento de amostragem e monitorização;



Listas de verificação de avaliação sobre:
o
o



Operações florestais planeadas (inspeções de campo);
Fornecedores de matéria-prima primária (empresas);

Procedimentos de reclamação e registos.

A avaliação de riscos resultou em 14 riscos especificados, dos quais 3 parcialmente (ver parágrafo 4.3).
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6

Consulta às Partes Interessadas

A avaliação de risco foi enviada a muitas partes interessadas e especialistas líder em conservação da
natureza e silvicultura. A consulta às partes interessadas foi aberta de 9 de julho a 8 de agosto de 2018.

6.1

Resposta aos comentários das partes interessadas

Foi obtido um comentário:
O SBR e o SBE foram muito bem executados, estou de acordo com os resultados. No entanto, por favor
considerar uma avaliação do indicador 1.1.2 como baixo risco. A Enermontijo tem procedimentos padrão que
verificam a rastreabilidade da origem da matéria-prim e a sua legalidade. A Enermontijo verifica
cuidadosamente os aspetos legais mencionados nos indicadores 1.1.2 e 1.4.1. A Legalidade é relevante mas
no entanto, estes riscos podem ser considerados na prática como baixo risco. A matéria-prima primária de
qualidade inferior que a Enermontijo adquire é seguramente proveniente das suas imediações e regiões
vizinhas.
Reação da Enermontijo: O comentário foi aceite.
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7

Visão Geral da Avaliação de Risco Inicial

Visão Geral dos resultados da avaliação de risco de todos os Indicadores (antes do SVP):
Classificação Inicial do Risco
Indicador

Especificado

Baixo

Não
especificado

Classificação Inicial do Risco
Indicator

Especificado

Baixo

1.1.1

X

2.3.1

1.1.2

X1

2.3.2

1.1.3

X

2.3.3

X

2.4.1

X3

1.2.1

X

X
X

X4

1.3.1

X

2.4.2

1.4.1

X1

2.4.3

X

1.5.1

X

2.5.1

X

1.6.1

X

2.5.2

X

2.1.1

X2

2.6.1

2.1.2

X2

2.7.1

X

2.1.3

X

2.7.2

X

2.2.1

X

2.7.3

X

2.2.2

X

2.7.4

X

2.2.3

X

2.7.5

X

2.2.4

X

2.8.1

X

2.9.1

X

X

2.2.5
2.2.6

X

2.2.7

X

2.2.8

X

2.2.9

X

Não
especificado

X

2.9.2

X

2.10.1

X

1) Baixo risco; no entanto, a verificação da origem e legalidade da matéria-prima faz parte dos documentos
padrão da Enermontijo.
2) AVC 1 e AVC 3 risco específico; AVC’s 2, 4, 5 e 6 baixo risco. Os aspectos sociais e culturais geralmente
relacionados com a exploração florestal sustentável são avaliados durante a avaliação das melhores
práticas.
3) Os possíveis impactos das operações na floresta e nas suas imediações são avaliados inicialmente
(incluindo os interesses da população local, dos agricultores e dos interessadas em atividades recreativas).
4) Risco específico só relativamente ao combate de incêndios florestais; baixo risco para pragas e doenças.
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8

Programa de Verificação de
Fornecedores

8.1

Descrição do Programa de Verificação de Fornecedores

A avaliação de risco não apresentou indicadores inconclusivos (nenhum "risco não especificado"). Os
resultados da avaliação de risco foram discutidos com os fornecedores de matéria-prima e outras partes
interessadas (ver capítulo 4.4).
O Capítulo 5 descreve o sistema que garante que os riscos especificados são avaliados e mitigados ao
nível dos locais de origem e das operações florestais.

8.2 Visitas de campo
Não aplicável, para mais informação ver 8.1, 4.4 e capítulo 5.

8.3 Conclusões do Programa de Verificação de
Fornecedores
Não aplicável, para mais informação ver 8.1, 4.4 e capítulo 5.
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9

Medidas de Mitigação

9.1

Medidas de mitigação

As medidas de mitigação por indicador são apresentadas na tabela abaixo.
Posteriormente é dada informação sobre o sistema de gestão, implementando as medidas de mitigação
referentes aos indicadores de sustentabilidade.

1.2.1

O Produtor de Biomassa implementou sistemas e procedimentos de controlo apropriados
para assegurar que a legalidade da propriedade e uso da terra possa ser demonstrada na
Base de Abastecimento.
A Enermontijo não compra madeira de fornecedores de madeira sem registro de empresa
válido, nem de terrenos dos quais os direitos de propriedade são contestados. A Enermontijo
não se envolve em questões que devem ser resolvidas pelos fornecedores (madeireiros e
proprietários florestais). No entanto, qualquer disputa sobre a propriedade da madeira tem
de ser resolvida em primeiro lugar.
Ao iniciar relações comerciais com o proprietário ou fornecedor de madeira, a Enermontijo
investiga se o cadastro geométrico está disponível e caso contrário, investigações adicionais
são conduzidas através de pesquisa de documentos legais e estende-se por exemplo a
entrevistas a partes interessadas locais (proprietários de terras vizinhas) e autoridades
locais, sempre que:
 Não estão disponíveis dados cadastrais;
 O terreno será apreendido pelo governo;
 Há reclamações sobre o proprietário ou sobre a operação florestal.

Medidas
de
Mitigação

Se os dados Cadastrais estiverem indisponíveis ou a terra for apreendida pelo governo ou
se houver reclamações sobre o proprietário ou sobre a operação florestal, serão executadas
as medidas de mitigação:
 Identificação do lote/área;
 Identificação do proprietário (cartão de cidadão);
 Prova do relacionamento entre o vendedor e o terreno em questão;
 Formalização do negócio através de um acordoo de compra e venda entre as partes;
 Mapeamento;
 Faturação e pagamento bancário;
 Verificação do titular da conta bancária;
 Descrição do registo do Terreno ou Caderneta Predial Rústica.
Além das informações recolhidas, pelo menos uma visita ao local é sempre realizada com o
proprietário ou o seu representante, onde são recolhidas informações sobre:
 Tipo de vegetação /espécie;
 Limites territoriais / fronteiras;
 Estradas ou caminhos de acesso.
O Sistema de Diligência Devida e os procedimentos de verificação que incluem a legalidade
e a origem da matéria-prima indicam sistemas de controlo apropriados.
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Ver Indicador 2.6.1.

2.1.1
AVC 1 e 3

O Produtor de Biomassa implementou sistemas e procedimentos de controlo apropriados
para verificar que as florestas e outras áreas com altos valores de conservação são
identificadas e mapeadas.
AVC 1 – Diversidade das espécies
AVC 3 – Ecossistemas e habitats
Algumas áreas de AVC são designadas como áreas protegidas e classificadas a nível
nacional ou da UE (Natura 2000). Há também áreas menores ou biótopos importantes para
a biodiversidade, ou classificados como habitats de espécies prioritárias. Os habitats e as
espécies vulneráveis às operações florestais estão identificados no âmbito da Rede
Natura2000 e dos relatórios da Diretiva de Habitats e Aves.
Os habitats e espécies vulneráveis às operações florestais são identificados no âmbito dos
relatórios Reed Natura2000 e Diretiva Habitats e Aves.
AVC 1 – Diversidade de espécies:
Existe um risco específico de que as operações florestais em áreas privadas e comunitárias
e áreas públicas não geridas pelo ICNF possam prejudicar a diversidade de espécies. A
diversidade de espécies é avaliada e registrada antes do início das operações de colheita.
Cuidado e melhores práticas são aplicadas. Especial atenção é dada ao Sistema Nacional
de Áreas Classificadas (SNAC) e às Áreas Importantes de Aves e Biodiversidade (IBAs). Ver
também abaixo, o indicador 2.2.4

Medidas
de
Mitigação

AVC 3 – Ecossistemas e habitats:
Existe um risco específico de que as operações florestais em áreas privadas e comunitárias
e áreas públicas não geridas pelo ICNF possam prejudicar os ecossistemas e os habitats.
Nessas situações, a Enermontijo exige avaliar os impactos ambientais (sobre os
ecossistemas e habitats) das operações florestais antes do início das operações florestais.
Cuidado e melhores práticas são aplicadas. Ver também abaixo, o indicador 2.2.3
A Enermontijo (contratualmente) assegura:





2.1.2
AVC 1 e 3

O mapeamento do local de operação florestal;
As operações florestais de acordo com as melhores práticas de gestão florestal
sustentável;
Limpeza de resíduos das plantações florestais;
Espécies de árvores (árvores não modificadas geneticamente).

Medidas tomadas:
 Estudar fontes públicas disponíveis e outras informações sobre os locais e
imediações onde as operações florestais estão planeadas;
 Informar aos fornecedores de matéria-prima sobre os resultados encontrados em
possíveis riscos;
 Avaliação dos locais e imediações antes e durante a operação florestal, tomar
medidas quando os possíveis riscos relacionados com o local se revelarem
aplicáveis; por exemplo, quando são encontrados habitats;
 Desenvolver adaptações aos planos de operação florestal, se necessário.
 A Enermontijo inspeciona as operações florestais nos locais de operação.
O Produtor de Biomassa implementou sistemas e procedimentos de controlo apropriados
para identificar e tratar ameaças potenciais às florestas e outras áreas com altos valores de
conservação, das atividades de exploração florestal.
AVC 1 – Diversidade de espécies
AVC 3– Ecossistemas e habitats
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Medidas
de
Mitigação

Medidas tomadas:
 Análise, avaliação e aprovação SBE de fornecedores;
 Avaliação no escritório de impactos possíveis das operações florestais, com
referência a informação disponibilizada publicamente de entidades credíveis.
 Formação dos fornecedores na identificação de áreas florestais com AVC’s e
métodos para proteger os AVC’s;
 Identificação e mapeamento de espécies protegidas, habitats e ecossistemas chave
no local de intervenção antes do início das operações florestais;
 Desenvolvimento de adaptações aos planos de operação florestal, se necessário;
 Exploração florestal de acordo com as melhores práticas de gestão florestal
sustentável;
 A Enermontijo mantém registos das visitas de controlo às operações florestais e
avalia continuamente os resultados dos fornecedores de matéria-prima.

Relatório da Base de Abastecimento: Enermontijo, S.A., Quarta Auditoria de Manutenção

Página 29

2.1.3

Medidas
de
Mitigação

2.2.1

Medidas
de
Mitigação

2.2.2

Medidas
de
Mitigação

2.2.3
2.2.4

O Produtor de Biomassa implementou sistemas e procedimentos de controlo apropriados para
verificar se a matéria-prima não é proveniente de florestas convertidas para plantações de
florestas para produção ou para terras não florestadas após janeiro de 2008.
Quando uma plantação de eucalipto ou choupo é cortada, a história da plantação é investigada:
 O ano da conversão da plantação (se foi convertida após 2008). Se necessário, o
proprietário e/ou residentes são entrevistados e são procurados no local raízes das
árvores.
 Era floresta antes de ser convertida para plantação?
 Vai ser estabelecida uma plantação após estas operações florestais? Se estiver
planeada uma alteração do uso da terra (conversão), a matéria-prima não pode ser
aceite como SBP compliant.
O cumprimento deste requisito é validado com a Declaração do Fornecedor de Matéria-prima e
com a vistoria de controlo às operações florestais.
O produtor de biomassa implementou sistemas e procedimentos de controlo apropriados para
verificar se a matéria-prima é proveniente de florestas onde existe avaliação apropriada dos
impactos e o planeamento, implementação e monitorização para minimizá-los.
No caso de não haver disponível qualquer plano florestal (sem PROF, PGF ZIF, PUB, SNAC,
bem como certificação PEFC ou FSC® inexistente), está disponível um plano mas não se aplica
ao pequeno proprietário, é feita uma avaliação adicional e registos dos impactos ambientais
antes da operação florestal. É dada especial atenção aos locais de área inferior ao requisito
mínimo para ter Plano de Gestão Florestal (PGF) e fora do SNAC. Consultar PROF’s.
Antes do início das operações florestais, o local é visitado e são avaliados:
 Os possíveis impactos económicos, ecológicos e sociais, das operações florestais,
incluindo às imediações. Os planos de exploração florestal podem ser alterados para
evitar impactos negativos;
 A qualidade da gestão (pelo proprietário) antes do plano de exploração e regeneração;
 São estudados planos específicos de intervenção florestal para medidas específicas de
intervenção em áreas florestais com graves problemas bióticos (ex.: espécies invasivas,
pragas ou doença) ou abióticos (ex.: risco elevado de incêndio florestal);
 Identificados impactos potenciais das operações em ecossistemas e na biodiversidade.
São considerados impactos na área e fora da área das operações, por exemplo, a
jusante;
 Os impactos são monitorizados e os resultados da monitorização são usados para
melhorar práticas operacionais.
Os Indicadores 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.6, e 2.4.2 incluem medidas de gestão relevantes que são
verificadas.
O Produtor de Biomassa implementou sistemas e procedimentos de controlo apropriados para
verificar se a matéria-prima é proveniente de florestas onde a gestão mantém ou melhora a
qualidade do solo (CPET S5b).
1. Antes do início das operações florestais o local é visitado e avaliado.
2. As melhores práticas florestais são aplicadas:
 Se necessário e considerando o solo e o nível freático, planear apenas cortess seletivo
e pequenos cortes rasos de no máximo 5 ha;
 A egeneração é focada em espécies de árvores que mantêm ou melhoram a qualidade
do solo.
 Deixar nutrientes nas florestas, principalmente a fração verde dos resíduos florestais
(por outro lado, outros resíduos florestais têm de ser removidos para prevenir incêndios
florestais.
 Não operar em áreas próximas à água;
 Fertilização do solo, quando necessária e possível.
O Produtor de Biomassa implementou sistemas e procedimentos de controlo apropriados para
garantir que os principais ecossistemas e habitats sejam conservados ou separados no seu
estado natural (CPET S8b).
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O Produtor de Biomassa implementou sistemas e procedimentos de controlo apropriados para
garantir que a biodiversidade seja protegida (CPET S5b).



Medidas
de
Mitigação

2.2.6

Formação dos fornecedores, avaliação e seleção de fornecedores aprovados SBE;
Avaliação de secretária (antes do início das operações florestais) de ecossistemas
chave e habitats:
- Todas as áreas classificadas:
. Rede Nacional de Áreas Protegidas;
. Áreas de Conservação Especiais (SAC);
. Áreas de Proteção Especial (SPA);
. Sítios RAMSAR;
. Áreas Importantes de Aves (IBA);
- Habitats prioritários na Rede Natura 2000;
- Áreas onde ocorrem espécies ameaçadas;
- Áreas onde ocorrem espécies endémicas da Península Ibérica;
- Áreas onde ocorrem concentrações sazonais de espécies;
- Paisagens florestais de grande nível;
- Áreas importantes de proteção de bacias hidrográficas;
 Inspeção ao local anterior à exploração florestal;
 Mapa da localização com a identificação dos ecossistemas chave, habitats e objetos
de importância para a biodiversidade (fotografar antes das operações);
 Boas práticas florestais, incluindo medidas de para conservar e aumentar a
biodiversidade (ex.: deixar madeira morta em pé);
 Alteração dos planos de operação, se necessário;
 A Enermontijo mantém registos das visitas de controlo e avalia continuamente os
resultados dos fornecedores de matéria-prima.
O Produtor de Biomassa implementou sistemas e procedimentos de controlo apropriados para
verificar se os impactos negativos nas águas subterrâneas, superficiais e aquáticas a jusante
da exploração florestal são minimizados (CPET S5b).
Os locais e envolvente (encostas e riachos) são inspecionados em:
- Problemas de escoamento (em relação à paisagem, localmente e na envolvente)
- Problemas do nível freático (alto demais, baixo demais)
- Proteção de ribeiros e margens (lagos)
- Contaminação de águas superficiais e subterrâneas por óleos e produtos químicos
- Escoamento de elementos dos fertilizantes e pesticidas no meio ambiente circundante
Os fornecedores de matéria-prima são formados para não contaminar as águas subterrâneas
e para planear as operações florestais por forma a proteger o solo, a floresta e a envolvente de
escoamentos de águas superficiais.

Medidas
de
Mitigação

2.3.2

As melhores práticas incluem medidas de gestão florestal que protejam o local contra níveis de
água subterrânea muito altos ou muito baixos e erosão (movimentação muito rápida ou muito
lenta de águas superficiais). São considerados os riachos na envolvente pela rapidez de
escoamento das águas superficiais. A paisagem onde as operações são executadas é
considerada, incluindo encostas e riachos que possam transbordar. Em áreas vulneráveis a
danos causados pela água, a área máxima de corte raso contíguo é de 5 ha.
As boas práticas referidas seguem o “Manual do ICNF para melhores práticas florestais”: “Nas
áreas em redor de linhas de água o risco de erosão é frequentemente muito alto, uma vez que
estas são áreas de concentração do escoamento de águas pluviais. Nestas bandas (com uma
largura mínima de 10 metros para cada lado, conforme indicado nas definições legais e nas
condições dos limites legais (Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro) deve ser efetuada uma
prevenção rigorosa dos fenómenos de erosão e, portanto, é essencial adotar medidas para
protegê-las, como manter a totalidade ou parte significativa da vegetação natural e não causar
danificar o solo.
A Enermontijo monitoriza as operações florestais dos seus fornecedores de matéria-prima.
Estas boas práticas são necessárias para cumprir com os requisitos do programa da SBE.
Formação adequada é dada a todos os trabalhadores, incluindo empregados e contratados
(CPET S6d).
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Medidas
de
Mitigação
2.4.2
Incêndios
florestais





Registos de formação são obrigatórios, de acordo com a legislação;
Formação de boas práticas de operações florestais;
Durante as inspeções ao fornecedor de matéria-prima da Enermontijo, são verificadas:
os registos de formação, (novos) trabalhadores e a contratação de especialistas. O nível
de conhecimento dos trabalhadores é inspecionado durante as visitas de controlo.
O Produtor de Biomassa implementou sistemas e procedimentos de controlo apropriados para
verificar se os processos naturais como os incêndios, pragas e doenças, são geridos de forma
apropriada (CPET S7b).
Na informação acima o risco específico é avaliado na gestão de incêndios ao nível da floresta.
Inspeção visual do local antes da exploração florestal (listas de verificação). É verificado se o
local foi bem gerido anteriormente para proteção contra incêndios, se não, a matéria-prima não
é considerada adequada.

Medidas
de
Mitigação

São utilizadas pelas equipas as melhores práticas de exploração florestal na gestão de
incêndios. A Enermontijo verifica as operações florestais dos seus fornecedores de matériaprima (listas de verificação).
As melhores práticas utilizadas pelas equipas de exploração florestal têm de cumprir os
requisitos do programa da SBE.
Investigação do PMDFCI (Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios).

2.6.1

As atividades de desbaste e utilização de madeira em fim de vida pela Enermontijo têm efeitos
positivos na mitigação deste risco.
Mecanismos apropriados estão em vigor para a resolução de queixas e disputas, incluindo
aquelas relacionadas com a posse e direitos de utilização, às práticas de exploração florestal e
às condições de trabalho.
1)

Medidas
de
Mitigação

2.8.1

Medidas
de
Mitigação

A Enermontijo previne ativamente que surjam queixas e disputas. O objetivo é rastrear

e resolver queixas e disputas antes do início das operações florestais (ou não comprar
de terras disputadas).
2) A Enermontijo deixa claro aos colaboradores e à população local que qualquer
reclamação ou comentário (confidencial) relacionado com o fornecimento de matériaprima é levado muito a sério. A Enermontijo leva a sério qualquer queixa de qualquer
pessoa ou organização sobre as operações de exploração florestal. Isto também
garante o suficiente desempenho no respeito pelos interesses locais (AVC 5) e valores
culturais (AVC 6).
3) A Enermontijo tem um procedimento de reclamações e mantém os registos. Os
fornecedores de matéria-prima também são (contratualmente) obrigados a implementar
ativamente um procedimento de reclamações e a manter os registos.
4) A Enermontijo monitoriza as operações de exploração florestal dos seus fornecedores
de matéria-prima e verifica os seus registos de Reclamações e Comentários. Verifica
com partes interessadas relevantes, como os proprietários das terras, se nenhum
comentário foi submetido, ou se as reclamações foram tratadas de forma satisfatória.
5) Os resultados das inspeções da Enermontijo têm influência direta no estado 'aprovado
pelo programa da SBE' dos fornecedores de matéria-prima.
O Produtor de Biomassa implementou sistemas e procedimentos de controlo apropriados para
verificar se são adotadas as salvaguardas apropriadas para proteger a saúde e a segurança
dos trabalhadores florestais (CPET S12).
A Enermontijo tem um sistema de controlo e procedimentos adequados sobre a saúde e
segurança dos trabalhadores florestais. A Enermontijo exige o mesmo dos seus fornecedores
de matéria-prima e verifica a segurança da saúde dos trabalhadores nas explorações florestais
durante as suas inspeções de monitorização. A Enermontijo verifica se o pessoal está formado
e se todas as medidas de segurança estão a ser respeitadas durante as operações florestais,
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incluindo o uso de EPIs, distâncias de segurança, seguro de trabalho e formulários de aptidão
médica.
Durante as inspeções de campo, são verificados: os registos de formação, os trabalhadores e
a contratação de especialistas em segurança florestal. O equipamento de proteção (de acordo
com a lei aplicável) e o conhecimento do pessoal são inspecionados durante as visitas ao local.

2.9.1

Medidas
de
Mitigação

A Enermontijo mantém (e verifica os seus fornecedores):
• Registos de formação
• Registos de procedimentos de SST e distribuição de Equipamentos de Proteção Individual
pela organização.
• Registos de ferramentas de segurança de máquinas e equipamentos no registo documental
original.
A matéria-prima não é proveniente de áreas que tinham altos stocks de carbono em janeiro de
2008 e já não têm esses stocks elevados de carbono.
Madeira de florestas convertidas para plantações, assim como áreas florestais convertidas para
uso não florestal, não é considerada SBP compliant. Ver Indicador 2.1.3 (conversão do uso da
terra).
Avaliação de secretária e vistorias de controlo, e possíveis adaptações das operações florestais.
Indicação de áreas onde os stocks de carbono diminuíram ou foram destruídos, por forma a
limitar operações florestais em áreas de stock de carbono relevantes.

“Aprovação SBE” dos fornecedores de matéria-prima primária
As inspeções no local são realizadas continuamente para verificar o desempenho operacional e para ver como
são implementadas na prática as medidas de mitigação. Os fornecedores de matéria-prima precisam
demonstrar um nível elevado de entendimento dos indicadores SBP.
Atualmente, as avaliações e listas de verificação antes e durante as operações florestais são realizadas em
conjunto com a Enermontijo. No futuro, os fornecedores de matéria-prima poderão avaliar a situação dos
povoamentos florestais antes do início das operações. A Enermontijo continuará a inspecionar o desempenho
das operações.
A avaliação da Enermontijo aos seus fornecedores de matéria-prima inclui:


Verificação do desempenho das operações florestais;



Concessão do estado “aprovado pela SBE” aos fornecedores de matéria-prima que cumprem todos
os requisitos SBP;



Reavaliações contínuas aos fornecedores de matérias-primas “aprovados pela SBE”.

Conforme descrito na subsecção seguinte, a Enermontijo não aceita automaticamente todas as matériasprimas provenientes de fornecedores de matéria-prima aprovados pela SBE como “em conformidade com a
SBE”.

Implementação das medidas de mitigação e aceitação de matéria-prima
A implementação prática das medidas de mitigação de risco é um processo contínuo. Novos locais são
preparados para operações florestais (manutenção) continuamente. Os riscos e as medidas de mitigação
precisam de ser especificados ao nível das atividades práticas. Importante é a avaliação dos locais antes das
operações florestais.

Relatório da Base de Abastecimento: Enermontijo, S.A., Quarta Auditoria de Manutenção

Página 33

Medidas tomadas para garantir uma gestão sustentável:


Estudar a informação publicamente disponível sobre os locais e envolvente onde estão planeadas as
operações florestais;



Avaliar os riscos e possíveis impactos das operações florestais;



Informar os fornecedores de matéria-prima sobre os resultados encontrados sobre possíveis riscos
de sustentabilidade;



Avaliação local e da envolvente antes e durante as operações florestais, indicação do encontrado
num mapa esquemático;



Verificar possíveis interesses locais e planos futuros para a utilização da terra, entrevistando partes
interessadas locais;



Desenvolver e propor adaptações necessárias aos planos operacionais;



Manter registos da investigação do local e envolvente e das medidas executadas.

As inspeções aos locais e aos fornecedores de matéria-prima incluem:


As atividades florestais dos fornecedores de matéria-prima (inspeção de campo);



A administração dos fornecedores de matéria-prima (inspeção de escritório).

Considerando a situação em Portugal, nem toda a matéria-prima fornecida pelos fornecedores de matériaprima aprovados pela SBE tornar-se-á automaticamente matéria-prima em conformidade com as normas
SBP. Existem fatores fora do alcance dos fornecedores de matéria-prima aprovados pela SBE (por exemplo,
os proprietários podem ter conflito de interesses com os requisitos da SBE).
A Enermontijo não categoriza a matéria-prima como em conformidade com as normas SBP quando:


Antes das operações florestais os proprietários geriram de forma insuficiente as suas áreas florestais;



As operações florestais não cumprem os requisitos de sustentabilidade (SBP Standard 1);



A gestão futura da terra não cumpre os requisitos de sustentabilidade (SBP Standard 1), por exemplo,
porque está planeada a conversão da terra para utilização urbana.

Quando são encontradas sérias violações a aspetos legais e/ou de sustentabilidade, a matéria-prima não é
comprada/aceite pela Enermontijo. Violações menores dos indicadores da SBE SBP retêm volumes de
serem aceites como "matéria-prima compliant" e, nesse caso, a matéria-prima continua como "matériaprima controlada".

9.2 Monitorização e resultados
Relativamente à silvicultura em Portugal, a Enermontijo e os seus fornecedores estão motivados para
cooperar com os proprietários das áreas florestais na implementação das medidas de mitigação de risco. As
avaliações, inspeções e os documentos desenvolvidos permitem avaliar se a matéria-prima pode ser aceite
como "matéria-prima SBP compliant".
Através da preparação profunda das informações e pela implementação das melhores práticas nas operações
florestais, uma parte substancial da matéria-prima poderia estar em conformidade com os requisitos do
programa da SBE.
A Enermontijo monitoriza os seus fornecedores de matéria-prima para ver se estes cumprem com as medidas
de mitigação.
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O estado de 'aprovado pelo programa da SBE' é reavaliado anualmente e é diretamente suspenso ou retirado
se for encontrada uma não conformidade maior.
Todos os fornecedores têm um guia de boas práticas de operação florestal e receberam orientações da
Enermontijo. Toda a equipa de operação florestal foi instruída para respeitar os requisitos do guia de boas
práticas.
A Enermontijo inspeciona as equipas de operação florestal e os fornecedores de matéria-prima.
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10 Resultados Detalhados dos Indicadores
Os resultados detalhados para cada indicador são apresentados no Anexo 1.
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11 Revisão do Relatório
11.1 Revisão de pares
Este ano não foi conduzida uma revisão de pares.

11.2 Revisões públicas ou revisões adicionais
O SBR e a SBE estão sempre disponíveis na página web do SBP e na página web da Enermontijo. Qualquer
parte interessada pode contactar Joana Carvalho, joana.carvalho@enerpar.pt para enviar o seu comentário,
que será obrigatoriamente considerado.
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12 Aprovação do Relatório
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13 Atualizações
13.1 Alterações significativas na Base de Abastecimento
Não houve alterações significativas na Base de Abastecimento.

13.2 Eficácia das medidas de mitigação anteriores
Todas as medidas de mitigação desenvolvidas no processo do SBE mantêm-se atualmente.

1.2.1
Medidas de
mitigação

2.1.1
AVC 1 e 3

Medidas de
mitigação

2.1.2
HCV 1 & 3

Medidas de
mitigação

2.1.3
Medidas de
mitigação

2.2.1
Medidas de
mitigação

O Produtor de Biomassa implementou sistemas e procedimentos de controlo apropriados para
assegurar que a legalidade da propriedade e uso da terra possa ser demonstrada na Base de
Abastecimento.
Eficaz
Para além das medidas de implementação desenvolvidas, a obrigação de entrega do manifesto
de corte foi incluída no contrato entre o fornecedor e o proprietário.
O Produtor de Biomassa implementou sistemas e procedimentos de controlo apropriados para
verificar que as florestas e outras áreas com altos valores de conservação são identificadas e
mapeadas.
AVC 1 – Diversidade das espécies
AVC 3 – Ecossistemas e habitats
Eficaz
As espécies protegidas, ameaçadas, endémicas, foram identificadas nas áreas de operação
florestal na avaliação de secretária.
O Produtor de Biomassa implementou sistemas e procedimentos de controlo apropriados para
identificar e tratar ameaças potenciais às florestas e outras áreas com altos valores de
conservação, das atividades de exploração florestal.
AVC 1 – Diversidade de espécies
AVC 3– Ecossistemas e habitats
Eficaz.
Sempre que são identificadas espécies ameaçadas, espécies endémicas, a informação é
facultada ao líder das operações florestais, por forma a asegurar que essas espécies
ameaçadas, endémicas, não são afetadas negativamente pelas operações florestais. Esta
implementação é feita através de sensibilização, aplicação de boas pra´ticas de operação
florestal, e é controlada nas vistorias de controlo.
O Produtor de Biomassa implementou sistemas e procedimentos de controlo apropriados para
verificar se a matéria-prima não é proveniente de florestas convertidas para plantações de
florestas para produção ou para terras não florestadas após janeiro de 2008.
Eficaz.
Avaliação de secretária e vistoria de control permitem verificar o histórico do local.
O produtor de biomassa implementou sistemas e procedimentos de controlo apropriados para
verificar se a matéria-prima é proveniente de florestas onde existe avaliação apropriada dos
impactos e o planeamento, implementação e monitorização para minimizá-los.
Eficaz.
A verificação inicial do local inclui avaliação no caso de não existir um plano florestal disponível
para cada área.
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2.2.2

Medidas de
mitigação

2.2.3
2.2.4

Medidas de
mitigação

2.2.6

Medidas de
mitigação

2.3.2

Medidas de
mitigação

2.4.2
Incêndios
florestais
Medidas de
mitigação

2.6.1

O Produtor de Biomassa implementou sistemas e procedimentos de controlo apropriados para
verificar se a matéria-prima é proveniente de florestas onde a gestão mantém ou melhora a
qualidade do solo (CPET S5b).
Eficaz.
A implementação das melhores práticas de gestão florestal pelas equipas de exploração
florestal assegura operações seguras relativamente ao solo e à superfície. A vistoria de control
realizada pela Enermontijo ajuda a controlar.
O Produtor de Biomassa implementou sistemas e procedimentos de controlo apropriados para
garantir que os principais ecossistemas e habitats sejam conservados ou separados no seu
estado natural (CPET S8b).
O Produtor de Biomassa implementou sistemas e procedimentos de controlo apropriados para
garantir que a biodiversidade seja protegida (CPET S5b).
Eficaz.
Avaliação de secretária para identificação de habitats e valores de biodiversidade.
Formação dos fornecedores aprovados e das equipas de exploração florestal, implementação
das melhores práticas de gestão florestal pelas equipas, adaptação das operações florestais,
se necessário.
Verificação da implementação através das vistorias de controlo.
O Produtor de Biomassa implementou sistemas e procedimentos de controlo apropriados para
verificar se os impactos negativos nas águas subterrâneas, superficiais e aquáticas a jusante
da exploração florestal são minimizados (CPET S5b).
Eficaz.
Implementatção de avaliação de secretária para áreas de importantes bacias hidrográficas,
melhores práticas florestais.
Os firnecedores de matéria-prima são formados para não contaminar a água e planear as
operações florestais de forma a que protejam o solo, a Floresta e as imediações das linhas de
água e escoamentos de elementos fertilizantes e pesticidas para o ambiente circundante.
Vistorias de control às operações florestais dos fornecedores de matéria-prima.
Formação adequada é dada a todos os trabalhadores, incluindo empregados e contratados
(CPET S6d).
Eficaz.
Verificados registos de formação do fornecedor e dos seus subcontratados. Sempre que
indisponíveis, a matéria-prima não é aceite como SPB compliant.
A formação é realizada ao fornecedor (responsáveis) e o fornecedor dá formação as suas
equipas de exploração florestal e empresas subcontratadas sobre boas práticas de operação
florestal e, quando aplicável, sobre identificação de espe´cies ameaçadas e protegidas.
AS vistorias de controlo demonstram que a formação dada aos trabalhadores é efetiva o
suficiente para proteger os valores identificados.
O Produtor de Biomassa implementou sistemas e procedimentos de controlo apropriados para
verificar se os processos naturais como os incêndios, pragas e doenças, são geridos de forma
apropriada (CPET S7b).
Eficaz.
Implementação de medidas de combate a incêndios de acordo com a lei, melhores práticas de
gestão florestal
Adicionalmente, o principal fornecedor adquiriu 2 camiões de combate a incêndios para control
durante as operações florestais.
Mecanismos apropriados estão em vigor para a resolução de queixas e disputas, incluindo
aquelas relacionadas com a posse e direitos de utilização, às práticas de exploração florestal e
às condições de trabalho.
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Medidas de
mitigação

2.8.1

Medidas de
mitigação

2.9.1

Eficaz.
A Enermontijo e o seu fornecedor aprovado SBE têm procedimentos de reclamações. No
entanto, todas as disputas previstas são resolvidas antes de haver reclamação e antes do início
das operações florestais.
O Produtor de Biomassa implementou sistemas e procedimentos de controlo apropriados para
verificar se são adotadas as salvaguardas apropriadas para proteger a saúde e a segurança
dos trabalhadores florestais (CPET S12).
Eficaz.
Implementação do processo de qualificação de fornecedores, inspeções administrativas
aos fornecedores e vistorias de control às operações florestais.
Para além destas, foi adicionda uma medida adicional pelo fornecedor de matéria-prima SBP
compliant: EPI’s personalizados com o nome da empresa e o nome dos operadores.
A matéria-prima não é proveniente de áreas que tinham altos stocks de carbono em janeiro
de 2008 e já não têm esses stocks elevados de carbono.

Eficaz.
Medidas de Avaliação de secretária e vistoria de control permitem verificar a história ou o future da área
mitigação florestal e identificar a sua influência com o stock de carbono. Em cas de impacto negative, a
matéria-prima não é considerada SBP compliant.

13.3 Novas classificações de risco e medidas de mitigação
A classificação do risco da avaliação de riscos de 2018 mantém-se em 2019/2020.

13.4 Valores reais da matéria-prima nos últimos 12 meses
97 139,870 toneladas de matéria-prima primária (desbastes e rolaria de baixa qualidade); 5 429,020
toneladas de matéria-prima secundária (outros resíduos da indústria da madeira).

13.5 Valores projetados para a matéria-prima nos próximos
12 meses
110 000,000 toneladas.
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