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CELBI 

GESTÃO AMBIENTAL NOS FORNECEDORES 

 

Com a implementação do Sistema de Gestão Ambiental Florestal – SGA-F, a Direcção 

Florestal da CELBI tem acumulado informações e orientações que são utilizadas para 

satisfazer os seus padrões de desempenho, aos níveis operacional, económico, ambiental 

e social. 

 

Tendo em conta este contexto, a sua missão e os seus compromissos, a CELBI tem 

estimulado a qualificação de seus fornecedores, promovendo a capacitação necessária 

para que os mesmos tenham ferramentas de gestão eficazes, baseadas na Norma NP EN 

ISO 14001: Sistemas de gestão ambiental, a partir da disponibilização assistida dos seus 

conhecimentos e experiências acumulados. 

Espera com isto promover melhorias nos seus fornecedores, permitindo um avanço 

significativo no seu desempenho, contribuindo ao mesmo tempo para o desenvolvimento 

e fortalecimento da fileira florestal portuguesa. 

Um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é constituído por um conjunto de atribuições e 

responsabilidades, necessário para assegurar que se preste atenção aos aspectos que 

podem provocar alterações no meio ambiente quando da execução das actividades. 

 

 

Em função de sua estratégia de actuação e desenvolvimento, 

a empresa tem uma relação estreita com Fornecedores de 

Serviço e Fornecedores de Madeira, os primeiros para 

execução da maioria das actividades florestais; os segundos 

para suprimento de parte de sua necessidade industrial. 
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O SGA baseia-se em planeamento, controlo operacional, formação e consciencialização, 

comunicação, verificação, acções de correcção e análise crítica. Os compromissos mínimos 

exigidos por este modelo, passam por: 

� Cumprimento da legislação aplicável aos aspectos ambientais das actividades 

� Prevenção da poluição e preparação para responder a situações de emergência 

� Melhoria contínua do desempenho tendo objectivos e metas 

� Publicidade da política ambiental da empresa e disponibilidade para dar resposta às 

questões colocadas por interessados. 

O trabalho promovido pela CELBI teve uma primeira fase, onde 4 empresas prestadoras 

de serviço e 4 empresas fornecedoras de madeira foram seleccionadas e receberam a 

consultadoria necessária para implementação do Sistema de Gestão Ambiental durante o 

ano de 2003 de maneira a constituir um grupo de influência que, no tempo, estimulasse a 

qualificação de outros fornecedores. Esta primeira fase proporcionou a certificação de 7 

empresas em 2004, aguardando-se a certificação de mais uma nos próximos meses, 

todas no âmbito da exploração florestal. 

Com o interesse despertado, outras empresas interessaram-se e um segundo grupo foi 

formado em 2004, com 4 prestadoras de serviço (exploração e silvicultura) e uma 

fornecedora de madeira, com prazo de conclusão previsto para o final deste ano. Para 

este grupo a CELBI igualmente disponibilizou seus conhecimentos e experiências, mas 

suportou apenas parte do valor da consultadoria (cerca de 25%), cabendo às empresas o 

restante. 

A Celbi ofereceu a consultadoria especializada para implementação do Sistema de Gestão 

Ambiental para cada uma das empresas, a listagem dos Requisitos Legais aplicáveis às 

operações das empresas no âmbito do sistema a ser implementado e orientação e auxílio 

quando solicitado e julgado procedente, além de ter colaborado na realização de 

auditorias internas. 

O trabalho é desenvolvido basicamente em duas fases com um período de acções pré- 

-estabelecidas entre elas, tendo essencialmente a necessidade de formalização do 

trabalho e da estratégia conjunta, avaliação individualizada, acções de sensibilização e 
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formação, elaboração da documentação, avaliação conjunta, realização de auditorias 

internas e preparação para a certificação. 

As principais dificuldades para as empresas passam por falta de sensibilização, 

qualificação e formação, necessidade de modificação e de formalização de algumas 

rotinas de trabalho, e necessidade de investimentos mínimos. Porém, é de salientar como 

principal dificuldade, a necessidade de identificar e atender aos requisitos legais e 

regulamentações, onde falta a orientação e fiscalização por parte dos órgão e entidades 

responsáveis. 

É importante perceber a utilidade e o potencial desta ferramenta (Sistema de Gestão), 

tendo como grande desafio o de a utilizar de maneira simples e eficiente para controlar os 

aspectos realmente importantes e alcançar os objectivos que a organização deseja. 

Neste projecto a Celbi contou com a colaboração de Giovanni Alencastro, Engenheiro 

Florestal da empresa ALENCASTRO - CONSULTORIA E APOIO A GESTÃO LDA, que apoiou 

a implementação dos sistemas nas empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


