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Associação dos Produtores Florestais do Concelho de Coruche e Limítrofes

APFCertifica
(Licença C0 14488)

Documento de Compromisso
Este documento constitui um contrato formal entre a pessoa ou organização abaixo mencionada e o
sistema de certificação de grupo "APFCertifica".

Salvador Maria de Sousa e Holstein de Mello, na qualidade de proprietário das herdades da
Agolada de Cima, Do Costa, Caldeireiro e dos De Évora pretende aderir ao sistema de certificação
de grupo APFCertifica, e concorda cumprir com todas as normas, políticas e requisitos do grupo e em
particular declara que:

1. Leu e compreendeu todos os requisitos de adesão explicitados no documento n.° CG005 estando
em condições de os cumprir.

2. A gestão florestal no longo prazo, será realizada de acordo com os requisitos do grupo
(documento n.° CG005) e a Norma Nacional FSC0 (Forest Stewardship Council).

3. Tem intenção de manter o vínculo ao grupo por um período mínimo de 5 anos.

4. Com o objectivo de monitorizar e avaliar a gestão florestal, permitirá em qualquer altura, o acesso
à exploração florestal de representantes do Grupo APFCertifica, dos auditores da Woodmark ou
do FSC.

5. Disponibilizará um resumo público do Plano de Gestão Florestal e dos resultados de
monitorização a qualquer parte interessada que os solicite. A preparação deste último documento
é da responsabilidade do gestor de grupo, sendo o documento final anualmente produzido
objecto de discussão entre as partes envolvidas no contrato.

6. Nas explorações florestais fora do âmbito do actual certificado, mas sob a mesma gestão, não se
praticam atividades diretamente conflituosas com os princípios e critérios do FSC nem com a
Política de Associação do FSC (FSC-POL-01-004).

7. Nenhum organismo geneticamente modificado (OGM) é utilizado ou está presente nas operações
florestais realizadas.

Nome .

Qualidade ^Nio E ru G*\ r*À o

Data a A^o^-ro QJD

Assinatura Se-* >*v cSL S ^ 14^. Ct

Adesão como Membro do Grupo
Considera-se que este membro completou com sucesso a auditoria de pré-adesão, pelo que
foi aceite como membro do grupo.

Nome Conceição Santos Silva _

Qualidade Gestor de Grupo

Data da Adesão 3 de Agosto de 2011

Assinatura

Nota: Este documento está disponível publicamente no sítio da APFC (www.apfc.pt)
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