CERTIS – Controlo e Certificação, Lda.
Manual de Registos
QUESTIONÁRIO CADEIA DE RESPONSABILIDADE PEFC (FL14)
O presente documento destina-se a fornecer informações à CERTIS que permitam elaborar uma proposta comercial
para a certificação segundo o referencial PEFC e/ou planear a auditoria correspondente. No decorrer da sua atividade
de gestão de processos de certificação, a CERTIS reserva-se o direito de solicitar a reformulação deste questionário e
anexos, acaso julgue necessário, sendo a organização livre de o reformular quando o considere relevante.
Para efeitos de candidatura à certificação, o presente questionário deverá ser preenchido por completo, validado e
entregue à CERTIS, em conjunto com a documentação pedida.
1. Identificação da organização
Denominação Legal da Organização:
Morada (Sede):
Número de Contribuinte:
Elemento de contacto com a CERTIS e função:
Telefone:
E-mail
2. A organização detém já uma certificação por algum destes referenciais, ou pretende uma proposta conjunta para
algum deles?
Já certificada:

Pretende proposta conjunta:

FSC CdR

Sim

Não

Sim

Não

PEFC CdR

Sim

Não

Sim

Não

Outra _______________

Sim

Não

Sim

Não

3. A organização pretende uma certificação multi-site?
Sim

Não

Não sei/ não decidimos

Se sim, qual a sede da entidade multi-site, das entidades que listou na tabela 1?
________________________________________________________________________________________________
4. Identificação dos locais incluídos na certificação CdR
Preencher a tabela 1:
Alguns dos sites descritos procedem à compra e revenda de produto certificado mas sem tomar posse física do
produto certificado, nem armazenar, embalar, rotular nem alterar os produtos?
Sim (Assinalar com um asterisco esses locais)

Não

Não sei/ não decidimos
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Site e Morada
(continue a
tabela se
necessário)

N.º
Colaboradores

Atividade
(ex: carpintaria)

Tipo de
produto(s)

Categoria(s)
PEFC

(ex: mobiliário,
papel)

Método de
controlo

Do produto
PEFC
certificado X%

Separação
física OU
Créditos OU

PEFC
certificado e
reciclado X%
PEFC
certificado X%

Percentagem
Separação
física OU
Créditos OU

PEFC
certificado e
reciclado X%
PEFC
certificado X%

Percentagem
Separação
física OU

PEFC
certificado e
reciclado X%

Créditos OU
Percentagem

5. Qual(ais) a(s) descrição(ões) que melhor se aplica(m) à atividade da organização?
Exploração de madeira
Exploração de produtos florestais não lenhosos (ex: extração de cortiça, exploração cinegética)
Transformação primária (usa toros de madeira, pranchas de cortiça ou material equivalente como matéria-prima)
Transformação secundária (todas as outras atividades de transformação, com a exceção seguinte)
Atividade de impressão, edição ou serviços relacionados
Distribuidor/ grossista que toma posse física de produtos comercializados, mas sem processamento
Agente/ comerciante que NÃO toma posse física dos produtos comercializados
Retalhista (venda de produtos acabados)
Outros:____________________________________________
6. A organização subcontrata, de forma total ou parcial, algum dos seus processos de fabrico ou distribuição?
Sim

Não

Se respondei afirmativamente, indique quais os processos subcontratados:
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7. Qual o volume de negócios anuais totais de produtos florestais (incluindo produtos certificados e não certificados)?
NOTA: Esta informação é necessária para calcular a Taxa de Notificação PEFC, que será faturada pela CERTIS à
organização certificada, anualmente, de acordo com o valor definido pelo PEFC, como função do volume de negócios,
e debitado à CERTIS pelo PEFC.

8. A organização pretende-se certificar por:

Sim

Não

Não sabemos

Requisitos PEFC para evitar a compra de material lenhoso de origens
controversas?*
Requisitos PEFC para a compra de material lenhoso recuperado?
Uso do Logotipo do PEFC no Produto?**
Uso Promocional do Logotipo PEFC no produto?
* Se sim, deverá ser anexado o procedimento de avaliação de risco segundo os requisitos da norma PEFC e respetivos
resultados
**No caso das Organizações Multi-site, deverá referir em qual (ais) site(s) pretende utilizar o Logotipo no produto
9. A organização teve apoio dum consultor externo para implementar a cadeia de responsabilidade?
Sim

Não

Se sim indicque o Nome/empresa:___________________________________________________________________
10. Descreva brevemente, para cada grupo de produtos e site (se necessário enviar descrição em anexo ou os
procedimentos documentados da CdR):
 Qual o método de CdR aplicado, incluindo o método de cálculo da % de certificação e de transferência para a
produção (se aplicável).
 Qual a definição de origem aplicada - em produtos certificados inclui-se:


Apenas matéria-prima certificada PEFC de fornecedores certificados?



Matéria-prima virgem não certificada PEFC?



Matéria-prima recuperada?

Preenchido em _________________________, no dia ________ de ____________________ de ________

Assinatura do Responsável ou seu Representante Legal
_____________________________________
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