
A teca (Tectona grandis) é uma madeira preciosa. No entanto, não é uma espécie de 
madeira protegida pela CITES. Cresce abundantemente em todas as regiões tropicais (Ásia, 
África, América do Sul e Central). A Birmânia é conhecida pela qualidade da sua madeira 
para construção naval devido à sua perícia e técnica na gestão e manutenção florestal. O 
comércio de teca na Birmânia é um monopólio estatal gerido pela MTE (Myanma Timber 
Enterprise).

A Directeck está agora sujeita à aplicação da devida diligência: EUTR 995/2010.

O objectivo da lei é combater o comércio de madeira recolhida ilegalmente. As 
autoridades exigem uma avaliação do risco de ilegalidade das importações e a 
demonstração de que o risco é moderado ou baixo, provando que a teca é susceptível 
de ser colhida legalmente no país de origem. Várias medidas podem ser adoptadas: 
realização de verificações adicionais, manter uma relação estável e regular com 
o vendedor, obter de documentação de organizações terceiras independentes, 
etc. Isto uma implementação de meios e uma obrigação de rastreabilidade.   

Em 2018, o DREAL verificou as importações da Directeck. A Directeck contactou 
os seus fornecedores na Birmânia, reuniu-se com concorrentes europeus 
importadores e consultou advogados ambientais a fim de cumprir o regulamento.   

Subsequentemente, o Programa para a Aprovação de Sistemas de Certificação Florestal 
(PEFC) e a empresa de monitorização Double Helix organizou uma reunião na Birmânia 
com produtores locais e importadores europeus, incluindo a Directeck. O objectivo era 
reunir as par tes interessadas para alinhar o comércio com as regras do EUBR. A Directeck 
conseguiu, juntamente com o seu parceiro birmanês e a empresa de inspecção, estabelecer 
a rastreabilidade e obter todos os documentos solicitados pela UE, cer tifique-os e mande-
os validar por Double Helix. 

Contudo, a UE não atribuído a Double Helix uma aprovação, apesar da sua proposta 
para um sistema de rastreabilidade genética da madeira e da floresta, que vai além do 
que é exigido pelo EUBPR. Este sistema foi testado por um importador sueco e é um 
jurisprudência na Europa. O golpe na Birmânia, em Fevereiro de 2021, pôs fim aos esforços 
da Double Helix. 

Uma ordem de 21 de Junho de 2021 exige uma garantia de que nenhum fundo chegará 
à junta militar birmanesa e a três empresas, incluindo a MTE.  Por esta razão, a Directeck 
parou todas as suas encomendas na Birmânia e é torna-se um especialista em teca asiática.

Assim que a situação for apropriado, Directeck voltará às suas origens: teca da Birmânia. 
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No âmbito do Regulamento da União Europeia sobre a Madeira (EUTR), a Directeck, após 

ter importado teca da Birmânia durante mais de 15 anos, optou por se abastecer em di-

ferentes países asiáticos e seleccionar a melhor teca para garantir a satisfação do cliente.


