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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Livro Verde da Comissão “Protecção das florestas e a informação florestal na 
UE: preparar as florestas para as alterações climáticas”
(2010/2106(INI))

O Parlamento Europeu,

- Tendo em conta o Livro Verde da Comissão intitulado “A protecção das florestas e a 
informação florestal na UE: preparar as florestas para as alterações climáticas” 
(COM(2010)66 final),

- Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 11 de Junho de 2010, sobre a preparação 
das florestas para as alterações climáticas,

- Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 15 de Março de 2010, sobre a 
biodiversidade após 2010,

- Tendo em conta o Livro Branco intitulado “Adaptação às alterações climáticas: para um 
quadro de acção europeu” (COM(2010)0154), bem como a sua Resolução de 6 de Maio 
de 2010 (P7_TA-PROV(2010)0154),

- Tendo em conta a Conferência Ministerial sobre a Protecção das Florestas na Europa 
(CMPFE) – FOREST EUROPE, as suas várias resoluções e trabalhos especializados 
levados a cabo para facultar orientações, critérios e indicadores para uma gestão florestal 
sustentável (GFS),

- Tendo em conta a Resolução do Conselho relativa a uma estratégia florestal para a União 
Europeia (JO C 56/1 26 Fevereiro de 1999) e o relatório da Comissão sobre a respectiva 
execução (COM(2005) 84 final),

- Tendo em conta o Plano de Acção da UE para as Florestas 2006–2011 (PAF) 
(COM(2006) 302 final), bem como a avaliação intercalar da execução do Plano de Acção 
da UE para as Florestas (Contrato de Serviço N.º 30-CE-0227729/00-59),

- Tendo em conta o Relatório de síntese sobre o estado de conservação dos tipos de habitats
e das espécies, em conformidade com o artigo 17.º da Directiva Habitats (COM 
(2009)358 final) e a sua a sua Resolução, de 21 de Setembro de 2010, sobre a aplicação da 
legislação da UE em matéria de protecção da biodiversidade (P7_TA(2010)0325),

- Tendo em conta o estudo intitulado “Shaping forest communication in the European 
Union: public perceptions of forests and forestry” (Proposta n.º AGRI-2008-EVAL-10// 
Contrato-quadro N.º 30-CE-0101908/00-50),

- Tendo em conta a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas 
(UNFCCC), o Protocolo de Quioto e o Guia de Boas Práticas do Painel 
Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC) em matéria de boas práticas de 
utilização dos solos, de reafectação dos solos e de silvicultura (USRSS) ,

- Tendo em conta o Plano de acção Biomassa (COM (2005) 628 final), 
- Tendo em conta a Directiva relativa à promoção da utilização de energia proveniente de 

fontes renováveis (Directiva 2009/28 CE), a Directiva relativa ao o regime comunitário de 
comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa (RCLE UE), o Relatório da 
Comissão sobre os requisitos de sustentabilidade aplicáveis à utilização de fontes de 
biomassa sólida e gasosa para a electricidade, o aquecimento e o arrefecimento 
(COM(2010)11 final SEC(2010) 65 final), assim como os resultados da consulta pública, 
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tendo em vista a elaboração de um relatório sobre requisitos de um regime de 
sustentabilidade para utilizações da energia da biomassa,

- Tendo em conta o Programa Europeu sobre as Alterações Climáticas e o trabalho 
desenvolvido pelo grupo de peritos para as alterações climáticas destinado à utilização dos 
solos, à reafectação dos solos e à silvicultura (USRSS) (relatório de 16/9/2010),

- Tendo em conta a Convenção Europeia da Paisagem de 2000 (Convenção de Florença),
- Tendo em conta a Directiva 1999/105/CE do Conselho relativa à comercialização de 

materiais florestais de reprodução (JO L 11/17 15. 1. 2000), bem como a revisão do 
regime fitossanitário da UE,

- Tendo em conta o Relatório final TEEB sobe a sobre a economia dos ecossistemas e a 
biodiversidade, bem como  a publicação «TEEB Climate Issues Update», 

- Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 26 de Abril de 2010, sobre a prevenção 
dos fogos florestais na União Europeia,

- Tendo em conta o relatório sobre a aplicação do mecanismo Forest Focus COM(2010) 
430 final,

- Tendo em conta o Relatório n.º 9/2006 da AEA intitulado “European forest types: 
Categories and types for sustainable forest management reporting and policy”,

- Tendo em conta o relatório destinado à Direcção-Geral da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural da Comissão intitulado “Impacts of Climate Change on European 
Forests and options for Adaptation” (AGRI-2007-G4-06),

- Tendo em conta o relatório destinado à Direcção-Geral do Ambiente da Comissão 
Europeia intitulado “EU policy options for the protection of European forests against 
harmful impacts”(ENV.B.1/ETU/2008/0049), 

- Tendo em conta o Relatório Especial do Tribunal de Contas da UE n.º 9/2004 sobre 
medidas florestais no âmbito da política de desenvolvimento rural acompanhado das 
respostas da Comissão,

- Tendo em conta a Resolução H1 da Conferência Ministerial de Helsínquia para a 
Protecção das Florestas na Europa que define  «gestão florestal sustentável» como “a 
gestão e a utilização das florestas e dos bosques de tal modo e com tal intensidade que 
mantenham a sua diversidade biológica, a sua produtividade, a sua capacidade de 
regeneração, a sua vitalidade e a sua capacidade de satisfazer, no presente e no futuro, as 
funções ecológicas, económicas e sociais pertinentes, aos níveis local, nacional e mundial, 
sem causar prejuízo a outros ecossistemas”,

- Tendo em conta o artigo 50.º do seu Regimento,
- Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 

Alimentar e os pareceres da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da 
Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural (A7-0000/2010),  

A. Considerando que as florestas e zonas arborizadas cobrem 42% da superfície da UE, 
que as indústrias florestais primárias proporcionam mais de 2 milhões de empregos e 
que 40% das florestas europeias são propriedade pública,

B. Considerando que as florestas da UE garantem serviços sociais e ecossistémicos 
inestimáveis, que incluem a remoção de 10% das emissões industriais de gases com 
efeito de estufa (GEE) na UE,
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C. Considerando que 30% dos sítios Natura 2000 são habitats florestais, dos quais 66% se 
encontram em mau estado de conservação,

D. Considerando que se prevê que a geração de energia a partir de biomassa sólida e de 
resíduos biológicos represente 58% das energias renováveis na UE até 2020, 
conduzindo a uma intensificação de práticas de silvicultura e a aumentos no rácio entre 
o abate e o acréscimo superiores a 100%,

E. Considerando que a protecção da floresta deve ser integrada em todas as políticas 
comunitárias ligadas às florestas,

F. Considerando que as florestas constituem ecossistemas vivos e evolutivos, muitas vezes 
atravessando fronteiras; que podem ser classificadas de acordo de acordo com a zona 
bioclimática e tipo de floresta, segundo a nomenclatura florestal elaborada pela AEA,

G. Considerando que diferentes tipos de floresta enfrentam ameaças bióticas e abióticas 
distintas e imprevisíveis decorrentes das alterações climáticas, o que faz da resiliência 
da floresta a pedra angular dos esforços de protecção,

H. Considerando que os diversos sistemas de gestão de florestas nacionais e regionais 
devem ser respeitados e apoiados, a fim de reforçar a sua capacidade de adaptação,

I. Considerando que o PAF da UE tem quatro objectivos: melhorar a competitividade a 
longo prazo, proteger o ambiente, melhorar a qualidade de vida e promover a 
coordenação, e que  já foram feitos progressos significativos, principalmente na 
consecução do primeiro objectivo, 

J. Considerando que o processo "Forest Europe" já alcançou o consenso europeu sobre a 
gestão florestal sustentável,

K. Considerando que o Regulamento relativo à protecção das florestas da Comunidade 
contra os incêndios (2158/1992) e o Regulamento  relativo ao acompanhamento das 
florestas e das interacções ambientais na Comunidade (Forest Focus) (2152/2003) já 
expiraram, o que resultou em relatórios ad hoc e num financiamento inadequado,

L. Considerando que a selecção genética não deve favorecer as características de 
desempenho em detrimento das características de adaptação;

1. Congratula-se com o Livro Verde sobre a protecção das florestas e a informação 
florestal na UE; considera que a estratégia florestal da UE deve ser reforçada, de modo a 
melhorar a gestão e a conservação das florestas, de acordo com o princípio da 
subsidiariedade;

2. Recorda que as florestas, cuja resiliência depende da diversidade biológica, não só de 
árvores, mas de todos os organismos da floresta, são essenciais para a adaptação das 
sociedades europeias às alterações climáticas;
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3. Está convencido de que a sustentabilidade ecológica constitui um pré-requisito para a 
prossecução das funções económicas e sociais das florestas da UE;

Plano de Acção da UE para as Florestas 
4. Congratula-se com o sucesso dos esforços da UE, tendo em vista garantir a  

competitividade global das indústrias florestais;
5. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a intensificarem os esforços para alcançar os 

objectivos do PAF em matéria de qualidade ambiente e de vida, cuja implementação 
está atrasada;

6. Salienta que as medidas de protecção da floresta devem reflectir o carácter 
transfronteiriço das ameaças bióticas e abióticas, de acordo com o respectivo tipo e zona 
bioclimática;

7. Salienta que a protecção da floresta depende de um empenhamento a longo prazo por 
parte dos Estados-Membros, das regiões, das indústrias florestais e dos proprietários 
florestais públicos e privados;

Gestão florestal sustentável
8. Congratula-se com o sucesso da Forest Europe no reforço da gestão florestal sustentável 

(GFS) e na conquista de um consenso europeu em matéria de orientações, critérios e 
indicadores GFS;

9. Recorda que a GFS concilia a produção e os aspectos ligados à protecção das florestas, 
garantindo a continuidade das suas funções económicas, sociais e ambientais, de acordo 
com as prioridades nacionais e regionais;

10. Defende que uma GFS activa deveria passar a ser obrigatória na União Europeia no 
contexto dos programas quinquenais a nível nacional relativos à floresta e integrar 
prioridades regionais, objectivos mensuráveis e critérios de avaliação;

11. Observa que a diversidade genética, a regeneração natural e a diversidade na estrutura e 
na mistura de espécies são elementos comuns nas opções de adaptação da floresta, 
atravessando todas as zonas bioclimáticas, sistemas de gestão e tipos de floresta;

Propostas gerais
12. Exorta a Comissão a apresentar uma proposta legislativa para enquadrar a adaptação das 

florestas da UE às alterações climáticas;
13. Insta a Comissão a apresentar ao Parlamento e ao Conselho um relatório sobre a 

eventualidade de introduzir pagamentos por serviços ligados ao ecossistema, tendo em 
conta o papel do florestamento, da conservação da biodiversidade e da GFS;

14. Insta a Comissão a apresentar uma proposta legislativa para a prevenção de incêndios 
florestais que inclua o financiamento do Sistema Europeu de Informação sobre 
Incêndios Florestais (EFFIS), da infra-estrutura, da formação e do planeamento da 
prevenção; 

15. Exorta a Comissão a apresentar uma proposta legislativa para informação florestal, 
tendo em conta as ameaças climáticas e a necessidade de dados harmonizados e 
comparáveis no âmbito da a CQNUAC e da CDB, e contas do ambiente; 
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Segundo pilar da PAC
16. Exorta os Estados-Membros e as regiões a cooperarem plenamente com as autoridades 

florestais na preparação de programas de desenvolvimento rural, reconhecendo a 
importância das florestas para o desenvolvimento rural e para a prestação de serviços 
socioeconómicos e ambientais; 

17. Defende que os grupos de produtores e os organismos públicos devem ser elegíveis para 
medidas florestais a título do segundo pilar da PAC;

18. Sustenta que deve aumentar a assistência aos agentes públicos e privados que apoiam a 
biodiversidade florestal das espécies, os habitats e os serviços ligados ao ecossistema, e 
que a elegibilidade deve ser também alargada às áreas ligadas aos sítios Natura 2000;

19. Solicita a substituição o sistema de remuneração baseado nas facturas por custos 
normalizados ou custos baseados nas superfícies;

20. Solicita a inclusão de uma nova medida da PAC – “conservação e promoção in situ e ex 
situ de recursos genéticos florestais”

21. Insta a Comissão e os Estados-Membros a controlarem os horizontes a longo prazo do 
dos projectos no sector silvícola e em matéria de protecção florestal em todo o 
financiamento da UE;

Relatórios sobre emissões e contas anuais
22. Considera que o Regime de Comércio de Licenças de Emissão da UE (RCLE UE), na 

sua forma actual, é incompatível com a contabilidade USRSS, principalmente devido à 
diferença entre os requisitos de conformidade anuais para as instalações industriais no 
âmbito do RCLE UE e os prazos mais dilatados necessários para a ocorrência de 
mudanças nas reservas de carbono nas propriedades rurais;

23. Considera que a hipótese da neutralidade em termos de carbono da biomassa lenhosa e 
os prazos curtos utilizados na actual metodologia de cálculo dos GEE comprometem as 
realizações na poupança de GEE;

24. Solicita a criação de uma metodologia de cálculo de controlo de GEE durante um 
horizonte temporal mais vasto, bem como de emissões de biomassa provenientes do uso 
da terra e da gestão florestal;

25. Exorta a Comissão a elaborar critérios de sustentabilidade juridicamente vinculativos 
para a biomassa lenhosa e factores ILUC (alterações indirectas da utilização da terra) 
para todas as formas de biomassa; 

26. Solicita a aplicação de definições de floresta que distingam florestas antigas ricas em 
carbono de monoculturas geridas de forma intensiva e outros tipos de floresta, de acordo 
com os biomas;

0

0      0

27. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Governos e Parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
As florestas na União Europeia: estado e governação 
As florestas e outras zonas arborizadas na União Europeia abrangem mais de 42% da 
superfície da UE1.
As florestas constituem o meio de subsistência de milhões de trabalhadores, empresários e  
de 16 milhões de proprietários florestais. As indústrias florestais primárias proporcionam mais 
de 2 milhões de empregos, principalmente em PME, e representam um volume de negócios de 
300 mil milhões de euros. A gestão florestal emprega 350 000 pessoas2. Além disso, 40% das 
florestas da UE são estatais.
O rácio comunitário entre o abate e o acréscimo estabilizou-se em torno dos 60%3. Prevê-se 
que este rácio aumente em diversos países para mais de 100 %, causando uma diminuição do 
volume em crescimento após 20204.  
As florestas europeias podem ser agrupadas em cinco zonas bioclimáticas: boreal, temperada 
oceânica, temperada continental, mediterrânica e de montanha5, de acordo com a tipologia de 
florestas da AEA, a qual foi elaborada para orientar as decisões políticas6.
As florestas e a silvicultura europeias são regidas por uma variedade de modelos regionais e 
nacionais, agrupados de acordo com sua orientação produtiva ou de protecção7. As florestas 
facultam quer recursos quer funções do ecossistema.
Ameaças às florestas
As ameaças relacionadas com o clima classificam-se, de uma maneira geral, em abióticas 
(tempestades, queda de árvores provocada pelo vento, seca, aumento de risco de incêndio) e 
bióticas (pragas, doenças fúngicas). Os seus efeitos reforçam-se mutuamente, como no caso 
de pragas: temperaturas mais elevadas conduzem a ciclos reprodutivos mais longos de 
diversas espécies patogénicas.
A falta de precipitação no Verão está a afectar a produtividade da floresta em todas as zonas, 
exceptuando a boreal. A floresta de coníferas deverá diminuir em termos de área e de 
produtividade em toda a Europa continental. O espruce (Picea) deverá tornar-se inadequado 
enquanto espécie cultivada em altitudes mais baixas e a faia tenderá a desaparecer na zona do 
Mediterrâneo. Na zona de montanha, a seca está a afectar o crescimento e a vitalidade de 
todas as espécies de árvores grandes. A produção de produtos florestais não madeireiros, 
como os cogumelos, a cortiça e as ervas será drasticamente reduzida em toda a Europa.
Nas florestas boreais, os efeitos de eventuais surtos de pragas devido à sua expansão para  
norte permanecem desconhecidos. Além disso, os invernos mais amenos e a vulnerabilidade 
à queda de árvores provocada pelo vento resultam num menor acesso à exploração 
madeireira. Na mesma zona, os bosques de bétulas deverão ficar reduzidos a 1/10 da sua área 

                                               
1 CEE-ONU, 2000 Recursos Florestais da Europa, CEI, América do Norte, Austrália, Japão e Nova Zelândia 

2 Livro Verde da Comissão sobre a protecção das florestas e a informação florestal na UE: preparar as florestas para as alterações climáticas e Documento de trabalho dos 

serviços da Comissão COM(2010)66 final/SEC(2010)163

3 Relatório AEA N.º 4/2009 -  “Progress towards the European 2010 biodiversity target”

4 CEE-ONU, 2006 – “Outlook for the development of European forest resources” ; studo sobre as perspectivas do sector florestal europeu (“European Forest Sector 

Outlook Study”)

5 Relatório destinado à Direcção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural da Comissão intitulado “Impacts of Climate Change on European Forests and options 

for Adaptation” (AGRI-2007-G4-06),

6 Relatório n.º 9/2006 da AEA intitulado “European forest types: Categories and types for sustainable forest management reporting and policy”

7 Relatório de 2009 destinado à Direcção-Geral do Ambiente da Comissão Europeia intitulado “EU policy options for the protection of European forests against harmful 

impacts”(ENV.B.1/ETU/2008/0049),
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actual até 210012.
O risco de incêndio está a aumentar em toda a Europa continental, sobretudo no 
Mediterrâneo, paralelamente a surtos de pragas imprevisíveis para todas as espécies de 
árvores. Nesta zona, a faia tenderá virtualmente a desaparecer.
Os surtos de pragas terão consequências para todas as florestas de coníferas.
A fragmentação da floresta, que aumenta a interface florestal com áreas rurais e urbanas, 
representa uma grande ameaça para as florestas continentais.
O que acima ficou descrito resultará na morte progressiva das florestas e em mudanças na 
composição das espécies.
Existem poucos estudos sobre as ameaças para o grande público decorrentes da perda das 
funções de protecção. Na zona de montanha, a capacidade reduzida de escoar as águas deverá 
afectar várias funções de protecção (especialmente no que diz respeito às inundações e à 
qualidade da água). No Mediterrâneo, os incêndios combinados com as inundações levam à 
erosão, devido à reduzida regeneração de plantas, o que agrava a desertificação.
A procura de biomassa lenhosa no sector da energia está surgir como uma ameaça para as 
florestas e indústrias florestais tradicionais. A hipótese da neutralidade do carbono da 
biomassa lenhosa3 negligencia os prazos alargados necessários para re-absorver a "dívida de 
carbono", que depende da produtividade das árvores e da anterior utilização e gestão do solo4. 
Esta ameaça está associada a deficiências análogas nas disposições UNFCCC/USRSS.
Perspectiva comunitária 
As políticas comuns que dizem respeito às florestas incluem a PAC (8 mil milhões de euros 
no segundo pilar), a política ambiental (principalmente a biodiversidade e a água), a energia, a 
indústria, o comércio, a investigação e as políticas de coesão, incluindo a política regional e o 
fundo de solidariedade e, frequentemente, observa-se uma falta de coerência em matéria de  
protecção das florestas.
O empenhamento do Parlamento Europeu e do Conselho na protecção da floresta traduziu-se 
no Regulamento relativo à protecção das florestas da Comunidade contra os incêndios 
(2158/1992), no Regulamento relativo ao acompanhamento das florestas e das interacções 
ambientais na Comunidade (Forest Focus) (2152/2003) e no Regulamento que fixa as 
obrigações dos operadores que colocam no mercado madeira e produtos da madeira 
(995/2010) com base no artigo 175 .º do TUE, agora 192.º TFUE5. A protecção da floresta 
deve também ser vista à luz da prevenção de catástrofes naturais ou provocadas pelo Homem6

e da estratégia de adaptação78. 
A Estratégia Florestal para a UE de 19989 conduziu ao Plano de Acção da União Europeia 

                                               
1 Virtanen, T., Neuvonen, S.& Nikula, A. (1998). Modelling topoclimatic patterns of egg mortality of Epirrita autumnata (Lep: Geometridae) with Geographical Information 

System: predictions in current climate and scenarios with warmer climate. J. appl. Ecol. 35, 311–322

2Virtanen, T. & Neuvonen, S.(1999). Performance of Moth Larvae on Birch in Relation to Altitude, Climate, Host Quality and Parasitoids Oecologia Vol. 120, N1, pp 92-

101

3 Directiva 2009/28/CE relativa às energias renováveis.

4 Bird N., Pena N. & Zanchi J. (2010) The upfront carbon debt of bioenergy, Joanneum Research Institute, Graz

5 Ver também os acórdãos do TJE nos processos 164/97 e 165/97

6 Abordagem comunitária sobre a prevenção de catástrofes naturais ou provocadas pelo Homem COM(2009) 82 final

7 Livro Branco "Adaptação às alterações climáticas: para um quadro de acção europeu (COM(2009)147),

8 Resolução do PE de 6 de Maio de 2010
9 Resolução do Conselho relativa a uma estratégia florestal para a União Europeia (JO C 56/1 26 Fevereiro de 1999) 
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para as Florestas  de 2006 – PAF1, não vinculativo, e que visava:

1. Melhorar a competitividade a longo prazo 
2. Melhorar/proteger o ambiente 
3. Contribuir para a qualidade de vida 
4. Favorecer a coordenação e a comunicação

A Comissão, na sua avaliação intercalar da PAF, conclui que, embora se tenham registado 
muitos progressos nas acções do objectivo 1, todas as outras acções foram implementadas de 
forma deficiente2. As lacunas mais importantes dizem respeito ao reforço da protecção e à 
melhoria da conservação da biodiversidade: 66% dos habitats florestais encontram-se em 
“mau estado"/”estado inadequado”3. Pouco foi feito em matéria de educação e informação, 
protecção e florestas urbanas e peri-urbanas.
Ora, este é o inverso das prioridades dos cidadãos europeus. De acordo com o estudo da 
Comissão, a conservação e protecção (44%) é considerada pela opinião pública, de longe, o 
tópico mais importante em matéria de política florestal, seguido da saúde das florestas e da 
poluição (15,4%), alterações climáticas (12,5%) e uso económico (8%)4.
As acções de coordenação e comunicação do PAF estão a avançar lentamente por não terem 
sido apresentados programas florestais nacionais (PFN) suficientes ao Comité Permanente 
Florestal (CPF).
Todos os Estados-Membros participam no processo "Forest Europe" que, nos últimos 20 
anos, tem desenvolvido abordagens comuns sobre a GFS.
Com base neste trabalho, poderá tornar-se obrigatório a nível da UE uma GFS activa e 
preventiva, o que permite estabelecer prioridades nacionais e regionais. Dado o avançado 
trabalho científico relativo ao "Forest Europe", a sua aplicação acarretará custos e encargos 
administrativos mínimos.
Em matéria de políticas ligadas à biomassa  “a actuação à escala da UE pode assegurar uma 
protecção comum do ambiente, evitando ao mesmo tempo distorções do mercado interno”5. 
O relator entende que esta acção deve assumir a forma de critérios de sustentabilidade 
juridicamente vinculativos, com base numa revisão da hipótese da neutralidade de carbono e 
numa metodologia de cálculo de GEE cientificamente sólida, que represente a natureza 
plurianual da biomassa lenhosa e das mudanças de emissão devido às transformações no uso 
da terra e na gestão florestal. Devem ser igualmente desenvolvidos factores ILUC (alterações 
indirectas da utilização da terra) para todas as formas de biomassa. 
Tendo em conta o exposto, a inclusão, sobretudo do sector USRSS no RCLE UE –
inicialmente projectado para as emissões anuais das instalações industriais – é questionável, 
devido a problemas de compatibilidade. 
                                               
1 COM(2006) 302 final

2 Avaliação intercalar da execução do Plano de Acção da UE para as Florestas 2006-2011 efectuada por uma equipa externa (Contrato de Serviço 

N.º 30-CE-0227729/00-59)

3 Relatório de síntese sobre o estado de conservação dos tipos de habitats e das espécies, em conformidade com o artigo 17.º da Directiva Habitats (COM (2009)358 final)

4  “Shaping forest communication in the European Union: public perceptions of forests and forestry” (Proposta n.º AGRI-2008-EVAL-10 // Contrato-quadro 

N.º 30 CE-0101908/00-50)

5 SEC(2010) 65 Commission Staff Working Document - Summary of the Impact Assessment – Documento que acompanha o Relatório da Comissão sobre os 

requisitos de sustentabilidade aplicáveis à utilização de fontes de biomassa sólida e gasosa para a electricidade, o aquecimento e o arrefecimento 

(COM(2010)11 final   
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A nível internacional, a UE deve trabalhar em definições de floresta diversificadas, com base 
no bioma, que tenham em conta a biodiversidade, o solo e a dimensão social e que se centrem 
na conservação de florestas antigas ricas em carbono. Tal afigura-se crucial para assegurar 
que os compromissos financeiros destinados à biodiversidade e ao regime de redução das 
emissões resultantes da desflorestação e da degradação das florestas (REDD+) não sejam 
desviados para projectos questionáveis.

Informação florestal base para o processo decisório
A informação florestal é insuficiente devido à falta de financiamento e da obrigação de 
apresentar relatórios, conforme previsto no Regulamento 2152/2003, que entretanto expirou.
Este regulamento deveria ser reintroduzido, tendo em conta as necessidades de informação 
relativas às ameaças climáticas, mas também à necessidade cada vez maior de informações 
para a CBD e a CQNUAC, de forma a retratar fielmente a biodiversidade das florestas e as 
mudanças nas reservas de carbono. A recolha de informação a nível da UE deverá ser assentar 
em mecanismos compatíveis, definições harmonizadas e dados comparáveis dos inventários 
florestais nacionais e de outras fontes relevantes.
As informações sobre a floresta são também relevantes para as Contas do Ambiente, a 
iniciativa "PIB e mais além" e a operacionalização dos pagamentos por serviços 
ecossistémicos.

Reforçar a capacidade de adaptação através de uma GFS 
Existe uma distinção comum entre a capacidade inerente (ecossistema), assente na 
diversidade genética das florestas, incluindo a biodiversidade do solo, e a capacidade 
socioeconómica do sector florestal em termos de know-how e de intensidade de capital. 
O relator reconhece a capacidade de adaptação da silvicultura da UE observando, no 
entanto, que, em última análise, tal depende da capacidade intrínseca das florestas: as 
respostas ex post a várias ameaças poderão ser possíveis mas não economicamente viáveis, 
quer para os agentes públicos, quer privados.
Uma GFS centrada no rendimento da madeira a longo prazo já é praticado em vários 
Estados-Membros da UE, embora, de modo algum, não em todos. Uma GFS activa e 
preventiva proporciona um quadro através do qual são respeitadas as prioridades nacionais e 
regionais. 
As opções de adaptação activa convergem para a regeneração natural, a diversidade genética e 
o aumento na estrutura e a mistura de espécies, medidas que reforçam a resiliência das 
florestas, independentemente do tipo de floresta e da orientação da gestão1. 
As medidas adicionais incluem tecnologias de colheita e de transporte para a região boreal e 
gestão do combustível acumulado para o Mediterrâneo.
O relator considera que o reforço da resistência de todos os ecossistemas é a resposta mais 
rentável às alterações climáticas, abrangendo quer a mitigação quer a adaptação23456, e que o 
                                               
1 Relatório destinado à Direcção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural da Comissão intitulado “Impacts of Climate Change on European Forests and options 

for Adaptation” (AGRI-2007-G4-06),

2 UNEP (2009) “The Natural Fix? The role of ecosystems in climate mitigation”

3 Banco Mundial (2009) “Convenient Solutions to an Inconvenient Truth: Ecosystem based Approaches to Climate Change”

4 Towards a Strategy on Climate Change, Ecosystem Services and Biodiversity - A discussion paper prepared by the EU Ad Hoc Expert Working Group on Biodiversity, 

2009

5 TEEB (2009) The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Climate Issues Update. September 2009

6 Swedish National Scientific Council on Biological Diversity “Biodiversity, Ecosystem Services and Resilience - Governance for a Future with Global Changes, 2009
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alargamento da base de conhecimentos relevantes de todas as partes interessadas é um 
requisito básico para a gestão. A cooperação entre todos os intervenientes, tendo em conta 
todos os cenários possíveis, é premente para garantir a coerência, tendo em conta as 
necessidades de adaptação de todas as sociedades europeias.
Outros contributos da UE para a protecção das florestas
Por definição, as alterações climáticas tornam insuficientes as políticas de protecção da 
floresta dos Estados-Membros.  
A condicionalidade é essencial: todos os financiamentos da UE, independentemente do 
instrumento em causa, devem ser resistentes às condições climáticas e ter ainda em conta a 
biodiversidade12, a questão da água e a natureza selvagem3.
O relator apoia PFN obrigatórios como forma de garantir o cumprimento e de ter em conta o 
consenso “Forest Europa” em matéria de GFS. Os PFN devem abranger, pelo menos, 
períodos de 5 anos, baseados em critérios de avaliação precisos e quantificáveis ex ante e ex  
post e numa integração de uma gestão florestal adaptativa e preventiva. A Comissão deve 
emitir orientações para PFN, com vista à sua integração num quadro mais amplo da adaptação 
da floresta.
Dada a amplitude das ameaças e a área total de florestas da UE, o financiamento das florestas 
através do segundo pilar da PAC deve aumentar, subordinado à existência de PFN e de planos 
de gestão operacional que integrem a estratégia de biodiversidade da UE, bem como prazos 
longos para projectos de silvicultura no âmbito da GFS. A elegibilidade deve ser alargada a 
agentes públicos e grupos de produtores, passando para uma remuneração de base territorial e 
incluindo medidas de conservação in situ e ex situ. 
Uma GFS deve ser claramente integrada, ter prioridade na investigação e na prática, bem 
como ter também em conta a propriedade pública de 40% das florestas da UE. A preservação 
das espécies e as práticas de tratamento devem alargar-se a  espécies microbianas e de 
fungos associadas.  Deve ser activamente estimulada a investigação in situ da simbiose 
micorrízica. 
Os pagamentos por serviços ecossistémicos (PSE) devem ser formalizados, tendo em vista 
as próximas perspectivas financeiras, com base no sucesso de projectos relativos às floresta e 
à água4. 
As políticas de protecção civil devem também reforçar as funções protectoras das florestas, 
inclusive o aumento da florestação para evitar inundações, incêndios e a erosão.
A reinstituição do regulamento relativo à prevenção de incêndios, indo para além das actuais 
disposições em matéria de desenvolvimento rural, deve avançar sem demora, incidindo na 
gestão da paisagem e na introdução gradual espécies locais tolerante ao fogo, como o carvalho 
americano (Quercus spp.).
Aquando da criação de um fundo de adaptação da UE, há que prestar especial atenção à 
adaptação da floresta e à resiliência.
A Directiva 105/1995, a qual, em conjunto com o sistema baseado nas facturas da PAC, pode 

                                               
1 Relatório Especial do Tribunal de Contas da UE n.º 9/2004 sobre medidas florestais no âmbito da política de desenvolvimento rural acompanhado das respostas da 

Comissão

2 Resolução do PE, de 21 de Setembro de 2010 sobre a aplicação da legislação da UE em matéria de protecção da biodiversidade (P7_TA(2010)0325)

3 Resolução do Parlamento Europeu, de 3 de Fevereiro de 2009, sobre a natureza selvagem na Europa P6_TA(2009)0034

4 IUCN Regional Office for Europe, IUCN Environmental Law Centre, Confederation for European Forest Owners Final report study on the Economic value of groundwater 

and biodiversity in European forests, 2009
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favorecer o desempenho em detrimento da adaptação, deve ser revista visando flexibilizar as 
regras para a comercialização de espécies locais. A conservação in situ de recursos genéticos 
florestais constitui o esforço colectivo de base que irá permitir a prosperidade das 
comunidades e das indústrias dependentes da floresta.


