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Resolução do Parlamento Europeu sobre a Estratégia da UE para as Florestas - Rumo a 
seguir

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 11 de dezembro de 2019, sobre o 
Pacto Ecológico Europeu (COM(2019)0640), a Comunicação da Comissão, de 20 de 
maio de 2020, sobre a Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030 
(COM(2020)0380), a sua resolução, de 15 de janeiro de 2020, sobre o Pacto Ecológico 
Europeu1, e a sua resolução, de 16 de janeiro de 2020, sobre a 15.ª reunião da 
Conferência das Partes (COP15) na Convenção sobre Diversidade Biológica2,

– Tendo em conta a Declaração de Nova Iorque sobre as Florestas, ratificada pela União 
Europeia em 23 de junho de 2014,

– Tendo em conta a sua resolução, de 28 de abril de 2015, sobre uma nova estratégia da 
UE para as florestas e o setor florestal3,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, de 23 de julho de 2019, 
intitulada «A intensificação da ação da UE para proteger as florestas a nível mundial» 
(COM(2019)0352).

– Tendo em conta o Parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 30 de outubro de 

1 Textos aprovados, P9_TA(2020)0005.
2 Textos aprovados, P9_TA(2020)0015.
3 JO C 346, 21.9.2016, p. 17.
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2019, sobre o Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, de 7 de dezembro de 2018, 
intitulado «Progressos na execução da Estratégia da UE para as Florestas – “Uma nova 
estratégia da UE para as florestas e o setor florestal”»,

– Tendo em conta a Avaliação Mundial sobre a Biodiversidade e os Serviços 
Ecossistémicos publicada pela Plataforma Intergovernamental Científica e Política 
sobre a Biodiversidade e os Serviços Ecossistémicos (IBPES), em 31 de maio de 2019,

– Tendo em conta o Parecer do Comité das Regiões, de 10 e 11 de abril de 2019, sobre a 
execução da Estratégia da UE para as Florestas,

– Tendo em conta a revisão intercalar da Estratégia de Biodiversidade para 2020,

– Tendo em conta a Estratégia para o clima no horizonte de 2050,

– Tendo em conta as responsabilidades dos Estados-Membros da UE nos termos da 
Convenção sobre a Diversidade Biológica (CBD), da Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Alterações Climáticas (CQNUAC) e da Convenção das Nações Unidas de 
Combate à Desertificação (CNUCD),

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar e da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
(A9-0154/2020),

A. Considerando que, entre 1990 e 2015, as florestas e outros terrenos arborizados 
aumentaram substancialmente na UE em resultado de programas específicos e do 
crescimento natural, cobrindo 43 % do território da UE, o que equivalente a 
182 milhões de hectares e representa 5 % do total das florestas do mundo; que metade 
da rede Natura 2000 é constituída por zonas florestais; que alguns Estados-Membros 
dependem da silvicultura, uma vez que mais de metade dos seus territórios está coberta 
por florestas; que 60 % das florestas da UE são propriedade privada, sendo a maioria 
das quais detida por pequenos proprietários que possuem menos de três hectares de 
floresta; que as florestas albergam uma parte considerável da biodiversidade terrestre da 
Europa;

B. Considerando que a UE assumiu um compromisso relativo às Metas de Aichi acordadas 
no âmbito da Convenção sobre a Diversidade Biológica, como a meta 7, que exige que, 
até 2020, as zonas agrícolas, aquícolas e silvícolas sejam geridas de forma sustentável, 
garantindo, assim, a conservação da biodiversidade, mas que a UE não está pronta para 
alcançar estas metas;

C. Considerando que as florestas são ecossistemas circulares baseados num ciclo de 
reciclagem integral da matéria e dos nutrientes que contêm; que todas as formas de 
gestão ativa se baseiam na exploração de recursos desses ecossistemas, o que, 
inevitavelmente, tem impacto negativo no seu funcionamento, estrutura e 
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biodiversidade;

D. Considerando que muitos aspetos das florestas e da silvicultura são regulamentados pela 
legislação da UE, nomeadamente pela Diretiva Aves e pela Diretiva Habitats, pela 
política agrícola comum, pelo Regulamento Uso do Solo, Alteração do Uso do Solo e 
Florestas (LULUCF), pela Diretiva Energias Renováveis e pelo Regulamento Madeira;

E. Considerando que, de acordo com o relatório da Agência Europeia do Ambiente 
intitulado «O ambiente na Europa: Estado e perspetivas 2020», as tendências a longo 
prazo das populações de aves, nomeadamente das aves florestais comuns, demonstram 
que a Europa sofreu um declínio maciço da biodiversidade, e que a gestão florestal 
intensiva foi identificada como sendo uma das suas causas4; que, de acordo com o 
mesmo relatório, a Europa enfrenta desafios ambientais com uma dimensão e urgência 
sem precedentes; que será necessário tomar medidas urgentes durante os próximos 
10 anos para reduzir a taxa alarmante de perda de biodiversidade, os impactos 
crescentes das alterações climáticas e a utilização excessiva de recursos naturais;

F. Considerando que, contrariamente às florestas geridas e mais jovens, as árvores de 
grande porte e as florestas intactas e mais antigas proporcionam um habitat essencial e 
constituem reservas essenciais de carbono que não podem ser substituídas durante, pelo 
menos 100-150 anos se forem abatidas; que as florestas antigas continuam a eliminar e 
armazenar carbono da atmosfera, nomeadamente no solo florestal; que as florestas 
primárias quase desapareceram na UE;

G. Considerando que o relatório de 2018 da Comissão sobre os progressos na execução da 
estratégia da UE para as florestas refere que a aplicação da política de biodiversidade da 
UE continua a representar um grande desafio e que «[o]s relatórios sobre a conservação 
dos habitats e espécies florestais revelam que não se registaram ainda melhorias»; que, 
no que se refere ao período de 2007-2012, os Estados-Membros comunicaram que 
apenas 26 % das espécies florestais e 15 % dos habitats florestais de interesse europeu, 
tal como enumerados na Diretiva Habitats, se encontravam num «estado de conservação 
favorável»; que a qualidade das florestas da UE há muito que se encontra em declínio; 
que a exploração madeireira ilegal continua a ser um problema por resolver em alguns 
Estados-Membros;

H. Considerando que, nos termos do artigo 4.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE), o ambiente é uma competência partilhada entre a União e os Estados-
Membros; que o artigo 191.º do TFUE estabelece que a política da UE no domínio do 
ambiente terá por objetivo, nomeadamente, atingir um nível de proteção elevado; que o 
Tribunal de Justiça decidiu que as florestas fazem parte do património natural da UE e 
que, por conseguinte, são abrangidas pelo artigo 191.º5;

I. Considerando que o Parlamento declarou uma emergência climática e ambiental em 

4 Relatório da Agência Europeia do Ambiente intitulado «O ambiente na Europa: Estado e perspetivas 2020», p. 
83.
5 Acórdão do Tribunal de Justiça (Quinta Secção) de 25 de fevereiro de 1999 nos processos apensos C-164/97 e 
C-165/97, Parlamento Europeu/Conselho da União Europeia, ECLI:EU:C:1999:99, n.º 16.
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28 de novembro de 20196;

J. Considerando que as florestas são parte integrante do desenvolvimento sustentável; que, 
a fim de contribuir para a luta contra a perda de biodiversidade e as crises climáticas, é 
fundamental que as florestas sejam protegidas, recuperadas e geridas de forma a 
maximizar a sua capacidade de armazenamento de carbono e de proteção da 
biodiversidade; que os ecossistemas intactos têm maior capacidade do que os 
ecossistemas degradados para superar os fatores de perturbação ambiental, incluindo as 
alterações climáticas, uma vez que possuem propriedades intrínsecas que lhes permitem 
maximizar a sua capacidade de adaptação; que, contrariamente às florestas geridas e 
mais jovens, as árvores de grande porte e as florestas intactas e mais antigas 
proporcionam um habitat essencial e armazenam mais dióxido de carbono (CO2); que os 
habitats florestais interligados e os corredores florestais são fundamentais para garantir 
a sobrevivência de fauna e flora ameaçada;

K. Considerando que as florestas e as zonas florestais têm um papel multifuncional, uma 
vez que são ecossistemas circulares, que incorporam ciclos de reciclagem integrais da 
matéria e dos nutrientes que contêm, sendo cruciais para regular o ciclo da água, 
incluindo para a retenção de água que permite evitar inundações, bem como para 
absorver as emissões de CO2, armazenar carbono, proteger a biodiversidade terrestre, 
oferecer zonas naturais recreativas e de bem-estar, contribuir para o crescimento 
económico e o emprego nas zonas rurais e urbanas, onde o setor florestal da UE é um 
pilar importante que emprega mais de três milhões de pessoas; que esses empregos 
dependem de ecossistemas florestais resilientes a longo prazo;

L. Considerando que a UE se comprometeu a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, incluindo o objetivo 15, que visa proteger, restaurar e 
promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as 
florestas, combater a desertificação, travar e reverter a degradação dos solos e travar a 
perda de biodiversidade;

M. Considerando que as florestas contribuem efetivamente para o equilíbrio territorial, o 
crescimento económico e o emprego em zonas rurais e urbanas, ajudando a manter a 
competitividade do setor florestal; que uma abordagem equilibrada de todas as funções 
florestais é fundamental para garantir a coerência entre as políticas relacionadas com as 
florestas; que é importante sublinhar os esforços contínuos envidados pelos 
proprietários e gestores florestais para assegurar um desenvolvimento florestal 
sustentável, bem como a importância de reforçar o seu potencial para alcançar os 
objetivos do Pacto Ecológico Europeu e o desenvolvimento da bioeconomia, garantindo 
ao mesmo tempo os serviços ecossistémicos e a biodiversidade; que os proprietários e 
gestores florestais da UE têm uma longa tradição e experiência na gestão de florestas 
multifuncionais; que, todavia, é necessário um bom conhecimento da ecologia florestal, 
devido aos desafios atuais, nomeadamente para fazer face às perturbações naturais;

N. Considerando a crescente procura mundial por natureza selvagem autêntica e o aumento 

6 Resolução do Parlamento Europeu, de 28 de novembro de 2019, sobre a emergência climática e ambiental, textos 
aprovados, P9_TA(2019)0078.
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significativo do apoio do público à proteção rigorosa dos ecossistemas florestais;

O. Considerando que a variedade genética nas florestas é essencial para a adaptação a 
condições ambientais em mutação, como as alterações climáticas, e para a recuperação 
da biodiversidade;

P. Considerando que o Relatório Especial do Painel Intergovernamental sobre as 
Alterações Climáticas (PIAC) das Nações Unidas sobre o Uso do Solo conclui que a 
silvicultura comercial contribuiu para o aumento das emissões líquidas de gases com 
efeito de estufa, a perda de ecossistemas naturais e o declínio da biodiversidade;

Q. Considerando que as florestas da Europa são extremamente importantes em termos de 
atenuação das alterações climáticas, uma vez que os ecossistemas florestais absorvem e 
armazenam cerca de 10 % das emissões de gases com efeito de estufa da UE, existindo 
potencial para aumentar essa capacidade; que as florestas também fornecem uma 
matéria-prima renovável e respeitadora do clima, que pode substituir materiais com um 
elevado consumo de energia e os combustíveis fósseis; que, todavia, o princípio da 
utilização em cascata deve ser reconhecido e utilizado como forma benéfica de melhorar 
a eficácia da utilização dos recursos na nova estratégia florestal; que as florestas 
armazenam e absorvem cerca de 2,5 vezes mais CO2 nos solos do que na biomassa das 
árvores; que as florestas afetadas por incêndios e por exploração madeireira registaram 
uma perda de solos que atinge 26,6 %; que é necessário salientar a importância dos 
ecossistemas florestais complexos e das florestas maduras;

R. Considerando que a restauração florestal é a prática que consiste em deixar as florestas 
crescer até atingirem a sua capacidade ecológica máxima para armazenar carbono e 
alcançar plenamente o seu potencial de biodiversidade;

S. Considerando que, a fim de preservar a biodiversidade e funcionalidade das florestas em 
toda a sua dimensão e respeitar a necessidade de atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas, o Regulamento LULUCF reconhece que o depósito de carbono 
de madeira morta nas florestas é equivalente aos produtos de madeira abatida com 
ciclos de vida longos, uma vez que o respetivo carbono não sofre uma oxidação 
instantânea e constitui micro-habitats cruciais dos quais dependem inúmeras espécies, 
incluindo espécies protegidas, e que é fundamental proteger uma parte da área florestal 
de qualquer tipo de intervenção humana ativa; que surgiram novas opções de adaptação 
às alterações climáticas e de atenuação dos seus efeitos, nomeadamente a restauração 
florestal7 e a silvicultura próxima da natureza;

T. Considerando que, de acordo com o Relatório de Avaliação Mundial de 2019 da IPBES 
sobre a Biodiversidade e os Serviços Ecossistémicos, a natureza está em declínio à 
escala mundial a um ritmo sem precedentes na história da humanidade e um milhão de 
espécies animais e vegetais estão em risco de extinção;

7 «Restauração florestal: desenvolvimento das florestas existentes em estado intacto até atingirem o seu potencial», 
William R. Moomaw, «2019: Intact Forests in the United States: Proforestation Mitigates Climate Change and 
Serves the Greatest Good’, Frontiers in Forests and Global Change.
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U. Considerando que a PAC é a principal fonte de fundos da UE para a gestão florestal;

V. Considerando que as plantações são frequentemente monoculturas que contêm menos 
biodiversidade do que as florestas naturais e seminaturais e são menos resistentes às 
alterações climáticas, conduzindo, assim, a mais perdas de carbono devido a 
perturbações naturais;

W. Considerando que os diferentes tipos de corte têm diferentes impactos na capacidade de 
armazenamento de dióxido de carbono, na qualidade dos solos e no estado de 
conservação das florestas; que o corte raso de grandes áreas é o método mais 
prejudicial, uma vez que retira grande parte da matéria orgânica e das raízes do solo, 
provoca a libertação do carbono armazenado no solo (que é cerca de 2,5 vezes superior 
ao armazenado na biomassa das árvores) e provoca danos significativos à estrutura 
complexa das florestas e aos ecossistemas que delas dependem;

X. Considerando que os subsídios à bioenergia conduzem ao agravamento da taxa de 
utilização de madeira entre a utilização de energia e de material e, simultaneamente, ao 
aumento artificial da oferta de biomassa8, diminuindo assim a capacidade das florestas 
para sequestrar carbono;

Y. Considerando que os subsídios para diferentes fontes de energia renováveis contribuem 
para impulsionar o setor; que os setores da energia solar e eólica e as tecnologias 
conexas podem sustentar-se sem subsídios após a expansão inicial; que, no entanto, o 
mesmo não se aplica à bioenergia, que é um setor que só funciona graças a subsídios;

Z. Considerando que os dados disponíveis sobre as florestas a nível da UE são incompletos 
e de qualidade variável, o que dificulta a coordenação da gestão e conservação das 
florestas na UE e nos Estados-Membros;

AA. Considerando que a desflorestação desenfreada é um dos fatores que criaram uma 
«tempestade perfeita» para a transmissão de doenças dos animais selvagens aos seres 
humanos9;

AB. Considerando que a UE tem a responsabilidade de assegurar que os nossos padrões de 
consumo e importações de países terceiros não contribuam para a desflorestação ou 
degradação das florestas, nem para a conversão ou degradação de outros ecossistemas 
naturais, noutras partes do mundo;

1. Congratula-se com a decisão da Comissão de propor uma nova estratégia para as 
florestas; salienta que esta estratégia deve respeitar o princípio da subsidiariedade; 
sublinha que a estratégia florestal deve reconhecer as competências da UE no domínio 
da proteção do ambiente, nomeadamente das florestas; recorda que, nos termos do 

8 Relatório de 2018 do Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia, «Biomass production, supply, uses 
and flows in the European Union: Indeed, targets for renewable energy set by the EU have resulted in a surge in 
the consumption of woody biomass». Estimativas de utilização de madeira para a produção de energia: 42 % 
(2005), 43 % (2010), 48 % atualmente, sendo provável que as utilizações de energia sejam subdeclaradas.
9 Artigo de peritos convidados do IPBES, pelos professores Josef Settele, Sandra Díaz, Eduardo Brondizio e o Dr. 
Peter Daszak, intitulado «COVID-19 Stimulus Measures Must Save Lives, Protect Livelihoods, and Safeguard 
Nature to Reduce the Risk of Future Pandemics», 27 de abril de 2020. 
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artigo 191.º do TFUE, a política da União no domínio do ambiente deve contribuir, 
nomeadamente, para a preservação, a proteção e a melhoria da qualidade do ambiente e 
para a utilização prudente e racional dos recursos naturais; recorda que vários textos 
legislativos da UE afetam as florestas e a gestão florestal; sublinha, a este respeito, a 
necessidade de uma estratégia florestal holística e coerente que reforce o papel 
multifuncional das florestas e do setor florestal na UE e promova os grandes benefícios 
das florestas em termos sociais, económicos e ambientais, no pleno respeito dos 
objetivos climáticos e ambientais da União; sublinha a necessidade de uma definição 
clara de prioridades na nova estratégia da UE para as florestas, tendo como objetivos 
centrais e interligados a proteção do clima e da biodiversidade; salienta que é urgente 
prevenir e gerir as perturbações naturais; realça que a estratégia para as florestas deve 
ser coerente com o Pacto Ecológico Europeu e estar alinhada com a Estratégia de 
Biodiversidade para 2030;

2. Observa que, segundo a Agência Europeia do Ambiente, as florestas urbanas dão um 
contributo nada insignificante para a luta contra as alterações climáticas e o seu impacto 
na saúde e chama a atenção para a sua função especialmente importante para os 
habitantes das cidades enquanto áreas de lazer e ambiente natural; salienta que, além das 
florestas nas zonas rurais, as florestas urbanas e a interação das florestas e das árvores 
com as zonas urbanas e periurbanas devem ser avaliadas, especialmente no que se refere 
às secas prolongadas, e que a sua função para estas comunidades deve ser melhor 
compreendida;

3. Sublinha a necessidade de uma estratégia florestal holística e coerente que reforce o 
papel multifuncional das florestas e a sua sustentabilidade, bem como o setor florestal 
na UE, e promova os grandes benefícios das florestas em termos ambientais, sociais, 
económicos e culturais; sublinha, a este respeito, que é necessário agir urgentemente, 
para prevenir e gerir os desafios naturais e as pressões existentes sobre as florestas, e 
combater a desflorestação;

4. Sublinha que a nova estratégia para as florestas deve servir como instrumento político 
central na UE para assegurar uma coordenação eficaz das políticas e iniciativas 
relacionadas com as florestas no âmbito do Pacto Ecológico Europeu; insta a Comissão 
e os Estados-Membros a equacionarem a introdução de objetivos para a cobertura 
florestal, com vista a aumentar de forma sustentável os níveis atuais, aprovando 
simultaneamente os objetivos para 2030 relativos às zonas protegidas, incluindo as 
florestas, e à recuperação, em conformidade com a estratégia da UE em matéria de 
biodiversidade e com os apelos do Parlamento10 no sentido de travar a desflorestação e 
melhorar a qualidade das florestas e das zonas arborizadas existentes; considera que a 
estratégia florestal deve incluir instrumentos adequados para alcançar esses objetivos;

5. Salienta que 23 % de todas as florestas da Europa se encontram nos sítios Natura 2000, 
para os quais são fundamentais, cobrindo quase metade da sua superfície total (ou seja, 
37,5 milhões de hectares)11; destaca, neste contexto, a necessidade urgente de honrar o 

10 Resolução do Parlamento Europeu, de 16 de janeiro de 2020, sobre a 15.ª reunião da Conferência das Partes 
(COP15) na Convenção sobre Diversidade Biológica, textos aprovados, P9_TA(2020)0015.
11 Agência Europeia do Ambiente, «European Forest Ecosystems – State and Trends», 2016.
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compromisso assumido pela Comissão de adotar uma política de tolerância zero em 
relação ao incumprimento da legislação ambiental e, em particular, de dar prioridade à 
aplicação efetiva da legislação da UE relativa à proteção da natureza, incluindo dos 
planos de gestão adequados para as zonas Natura 2000, e de avaliar se foram 
disponibilizados fundos suficientes para a proteção das florestas nas zonas Natura 2000, 
nomeadamente através de processos por infração; assinala, a esse respeito, que existem 
cinco desafios importantes relacionados com a implementação da Natura 2000 nas 
florestas:

(1) O equilíbrio entre a conservação da biodiversidade e a produção de 
madeira;

(2) A integração da conservação e das necessidades das partes interessadas 
locais;

(3) As alterações climáticas;

(4) A falta de financiamento; e

(5) Os conflitos com outras políticas setoriais;

Solicita, por conseguinte, à Comissão Europeia e aos Estados-Membros:

(1) Uma melhor comunicação e transparência;

(2) Uma maior ênfase na ciência por detrás da conservação quando elaboram 
estratégias de gestão e respondem às alterações climáticas;

(3) Um aumento da participação dos cidadãos na conceção e na execução das 
políticas;

(4) A adoção de uma estratégia de financiamento eficaz;

(5) A elaboração de uma política europeia integrada de uso das terras e de 
conservação; e

(6) A melhoria dos conhecimentos sobre a implementação da Natura 2000 nas 
florestas e os seus efeitos na biodiversidade, na gestão florestal e noutros 
usos do solo em toda a UE;

6. Observa que a salvaguarda e a gestão sustentável das nossas florestas dão um contributo 
fundamental para o nosso bem-estar geral e não devem estar sujeitas às leis da 
concorrência; relembra que nas florestas decorrem atividades de interesse público no 
domínio do lazer, da saúde e da educação;

7. Observa que, no que se refere ao papel multifuncional das florestas, é necessário 
reforçar todos os aspetos: a função protetora das florestas enquanto habitat de inúmeras 
espécies de animais e de plantas, a sua função utilitária enquanto fonte de madeira e de 
outros produtos, a sua função protetora para a flora e a fauna; salienta que as funções 
ecológicas, económicas e sociais das florestas devem ser consideradas no seu conjunto;
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8. Considera de extrema importância simplificar e desburocratizar o acesso aos apoios da 
UE dirigidos às florestas, tendo em conta o quadro de dificuldades sentidas pelos 
pequenos e médios proprietários e mesmo por parte de algumas entidades públicas;

9. Salienta que existem opiniões divergentes sobre as capacidades de absorção de CO2 de 
diferentes tipos de floresta e que a investigação científica indica que as florestas 
resilientes, ricas em biodiversidade e saudáveis absorvem mais CO2 do que as florestas 
de exploração intensiva; solicita, por conseguinte, que a nova estratégia florestal 
promova a gestão florestal sustentável; relembra que a UE e os Estados-Membros se 
comprometeram a aplicar a definição e os princípios de gestão florestal sustentável 
(GFS)12; observa, porém, que a Comissão está a desenvolver uma definição a nível da 
UE de gestão florestal sustentável, com base nos mais elevados padrões de 
sustentabilidade, colocando a proteção da biodiversidade e valiosos sumidouros de 
carbono no seu cerne; destaca os benefícios climáticos globais decorrentes das florestas 
e da cadeia de valor florestal, nomeadamente um melhor sequestro de CO2, 
armazenamento de carbono e substituição sustentável das matérias-primas e da energia 
de origem fóssil; reconhece que a gestão florestal sustentável deve assegurar a proteção 
da biodiversidade florestal europeia; observa que as atividades de proteção e produção 
florestais não são necessariamente contraditórias, podendo, em alguns casos, ser 
compatíveis entre si e ter resultados positivos em termos de proteção do clima;

10. Salienta que, em determinadas circunstâncias, há soluções de compromisso entre a 
proteção do clima e a proteção da biodiversidade no setor da bioeconomia e, mais 
particularmente, no setor florestal, que desempenha um papel central na transição para 
uma economia com impacto neutro no clima; manifesta preocupação pelo facto de este 
compromisso não ter sido suficientemente abordado nos recentes debates políticos; insta 
todas as partes interessadas a desenvolverem uma abordagem coerente para reunir a 
proteção da biodiversidade e a proteção do clima num setor florestal e numa 
bioeconomia prósperos;

11. Observa que, embora as florestas mais bem conservadas, das quais não se extraem 
quaisquer produtos, sejam poucas, devem receber a atenção que merecem, pois 
contribuem para o conhecimento, a saúde e o turismo ecológico que não podemos negar 
às gerações futuras; salienta que a Natura 2000, enquanto rede ecológica europeia de 
preservação de habitats, deve desempenhar um papel crucial na estratégia da UE para as 
florestas; considera que a rede Natura 2000 deve ser fundamental para garantir a 
proteção e a conservação das florestas;

12. Realça a importância e o papel essencial dos conjuntos de silvicultura e de áreas 
florestadas para a proteção do clima; salienta que a silvicultura e os serviços da floresta, 
bem como as operações de processamento e transformação a jusante, geram uma 
atividade económica substancial, especialmente nas regiões rurais e estruturalmente 
desfavorecidas, devido à necessidade que têm de mais bens e serviços de outros setores;

13. Salienta a necessidade do intercâmbio de boas práticas entre Estados-Membros no que 
respeita à gestão e ordenamento florestal; alerta ainda para a importância da criação de 

12 Constantes da Resolução H1 da Conferência para a Proteção das Florestas na Europa, realizada em Helsínquia, 
em 1993.
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diretrizes europeias, associadas aos objetivos pré-estabelecidos no Pacto Ecológico 
Europeu, tendo em vista prestar orientação aos Estados-Membros no âmbito da gestão, 
manutenção e ordenamento florestal;

14. Salienta que a proteção e a restauração florestal, bem como a reflorestação e a 
florestação com espécies arbóreas adequadas à localização e ao ambiente, devem 
constituir o cerne da futura estratégia da UE para as florestas; observa que as práticas de 
gestão próximas da natureza são as mais adequadas para atingir esses objetivos;

15. Sublinha que, de acordo com estudos13 realizados, as florestas seculares continuam a 
acumular carbono, contrariamente à opinião de que são neutras em termos de carbono 
ou mesmo fontes de CO2;

16. Salienta que nenhum efeito de substituição baseado em produtos florestais pode 
compensar a perda de florestas primárias e antigas, que são consideradas 
insubstituíveis14, devendo ser protegidas através de instrumentos jurídicos e de 
incentivo orientados de acordo com a sua complexidade, conetividade e 
representatividade15;

17. Apela a uma proteção rigorosa das florestas primárias e seculares da UE no âmbito da 
estratégia da UE para as florestas;

18. Recorda que cerca de 60 % das florestas da UE são propriedade privada e que cerca de 
dois terços dos proprietários florestais privados possuem menos de três hectares de 
floresta; salienta que todas as medidas devem ter este facto devidamente em conta e ser 
concebidas de forma a serem acessíveis e a poderem ser aplicadas na prática pelos 
proprietários florestais de pequena dimensão; recorda que a Comissão identificou os 
encargos administrativos e a estrutura de propriedade das florestas como fatores 
limitadores da adoção de certas medidas16;

19. Reitera que a conservação de ecossistemas com elevado teor de carbono, como é o caso 
das florestas, constitui uma opção de resposta com um impacto imediato nas alterações 
climáticas, ao contrário da florestação, da reflorestação e da recuperação, que demoram 
mais tempo a produzir resultados17; apela a que as medidas estratégicas da UE se 
norteiem por esse princípio;

20. Salienta que o declínio contínuo da biodiversidade teve consequências negativas para a 
prestação de muitos serviços ecossistémicos nas últimas décadas; observa que esse 

13 S. Luyssaert S., et al.: «Old-growth forests as global carbon sinks», Nature, 2008.
14 Comunicação da Comissão, de 23 de julho de 2019, intitulada «A intensificação da ação da UE para proteger 
as florestas a nível mundial» (COM(2019)0352).
15 Resolução do Parlamento Europeu, de 16 de janeiro de 2020, sobre a 15.ª reunião da Conferência das Partes 
(COP15) na Convenção sobre Diversidade Biológica, textos aprovados, P9_TA(2020)0015, redação exata do 
ponto 52.
16 Relatório da Comissão, de 7 de dezembro de 2018, intitulado «Progressos na execução da Estratégia da UE para 
as Florestas – “Uma nova estratégia da UE para as florestas e o setor florestal”» (COM(2018)0811), p. 3.
17 Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC) (2019): Alterações climáticas e solos - Resumo 
para os órgãos de decisão», 2019.
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declínio se deveu, em parte, a práticas agrícolas e silvícolas intensivas; sublinha que o 
declínio contínuo dos serviços de regulação pode ser prejudicial para a qualidade de 
vida18;

21. Reconhece que as alterações climáticas têm vindo a alterar a capacidade de crescimento 
das florestas e a aumentar a frequência e a gravidade das secas, das inundações e dos 
incêndios, além de promoverem o desenvolvimento de novas pragas e doenças que 
afetam as florestas; observa que os ecossistemas intactos têm maior capacidade do que 
os ecossistemas degradados para superar os fatores de perturbação ambiental, incluindo 
as alterações climáticas, uma vez que possuem propriedades intrínsecas que lhes 
permitem maximizar a sua capacidade de adaptação;

22. Solicita aos Estados-Membros que assegurem que as florestas com mais de dez hectares 
tenham planos de gestão florestal que incluam considerações relativas ao 
armazenamento de carbono e à biodiversidade e, quando aplicável, cumpram os 
objetivos da rede Natura 2000;

23. Recorda a carta de mais de 700 cientistas a solicitar uma revisão científica sólida da 
Diretiva Energias Renováveis, excluindo em particular determinados tipos de biomassa 
lenhosa da contagem para o objetivo fixado e a supressão da sua elegibilidade para 
receber apoio;

24. Destaca que as grandes plantações para a produção intensiva de bioenergia, incluindo as 
monoculturas, e especialmente as que substituem as florestas naturais e as terras 
agrícolas de subsistência, têm impactos negativos na biodiversidade;

25. Realça o papel que as florestas podem desempenhar na substituição dos materiais de 
origem fóssil por produtos de base biológica; considera que a nova estratégia florestal 
deve refletir a importância do papel desempenhado pelas florestas europeias e pela 
bioeconomia circular sustentável da UE na consecução da neutralidade climática 
até 2050 e deve incluir medidas nesse sentido; salienta que estas medidas devem 
aproveitar plenamente o potencial dos efeitos de substituição; salienta, contudo, que as 
medidas constantes da nova estratégia florestal relativas à bioeconomia e à utilização da 
biomassa lenhosa devem ter devidamente em conta o seu papel crucial no 
armazenamento de carbono, na proteção da biodiversidade e na prestação de outros 
serviços ecossistémicos, bem como os impactos na conservação dos ecossistemas 
florestais e no sequestro de CO2, de forma eficaz em termos de recursos;

26. Assinala que, no relatório sobre os progressos na execução da Estratégia da UE para as 
florestas se observa que, apesar das medidas adotadas até à data, a implementação da 

18 Plataforma Intergovernamental Científica e Política sobre a Biodiversidade e os Serviços Ecossistémicos 
(IPBES), 2018: Síntese para decisores políticos do relatório de avaliação regional sobre a biodiversidade e os 
serviços ecossistémicos para a Europa e a Ásia Central da Plataforma Intergovernamental Científica e Política 
sobre a Biodiversidade e os Serviços Ecossistémicos. M. Fischer, M. Rounsevell, A. Torre-Marin Rando, A. 
Mader, A. Church, M. Elbakidze, V. Elias, T. Hahn, P.A. Harrison, J. Hauck, B. Martín-López, I. Ring, C. 
Sandström, I. Sousa Pinto, P. Visconti, N.E. Zimmermann e M. Christie (E.). Secretariado da IPBES, Bona, 
Alemanha.
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política de biodiversidade da UE continua a representar um grande desafio19, e que os 
relatórios sobre a conservação dos habitats e espécies florestais revelam que ainda se 
registaram poucas melhorias; insta a Comissão a integrar a proteção e a restauração dos 
ecossistemas florestais e da biodiversidade na nova estratégia para as florestas como 
componentes essenciais;

27. Observa com preocupação que apenas 15 % dos habitats florestais e 26 % das espécies 
florestais foram considerados como estando num estado de conservação favorável 
em 201520; recorda a meta 3-B da Estratégia de Biodiversidade da UE, que procura 
promover uma melhoria mensurável no estado de conservação das espécies e dos 
habitats que dependem da silvicultura ou que por ela são afetados e na prestação de 
serviços ecossistémicos conexos; lamenta que, de acordo com a revisão intercalar da 
estratégia de biodiversidade, não tenham sido realizados progressos significativos rumo 
à meta21;

28. Salienta a necessidade de reduzir o consumo da UE em geral e também de madeira e 
produtos derivados da madeira, através da promoção de uma economia mais circular e 
da concessão de prioridade à utilização mais eficiente da madeira, que permite a 
dependência do carbono a longo prazo e minimiza a produção de resíduos;

29. Considera que a estratégia da UE para as florestas deve promover a inversão da 
tendência de diminuição do peso relativo de espécies autóctones, em favor de espécies 
não indígenas de crescimento rápido, como por exemplo o eucalipto;

30. Salienta a importância de programas de formação e reciclagem profissional para 
especialistas em silvicultura sobre a utilização de novas tecnologias e a sua adaptação às 
mudanças em curso, incluindo a criação de uma plataforma de comunicação para o 
intercâmbio de boas práticas, e considera importante envolver os proprietários e 
gestores florestais neste processo, incentivando-os a seguir práticas sustentáveis de 
conservação das florestas e de promoção da biodiversidade;

31. Solicita que a nova estratégia florestal ajude a garantir que as práticas de gestão florestal 
evitem qualquer fragmentação dos ecossistemas florestais em partes de menor 
dimensão, com particular incidência nas florestas primárias, uma vez que muitas 
espécies, incluindo mamíferos de maior porte, dependem de habitats florestais 
interligados e intactos para a sua sobrevivência; solicita que a estratégia florestal dê 
prioridade à reconexão de florestas já fragmentadas através da recuperação de 
corredores florestais adequados às condições locais e à biodiversidade;

32. Considera que as informações sobre os recursos florestais e o estado das florestas são 
essenciais para assegurar que as decisões tomadas em relação às florestas proporcionem 
os maiores benefícios possíveis em termos socioeconómicos e ecológicos a todos os 

19 Relatório da Comissão, de 7 de dezembro de 2018, intitulado «Progressos na execução da Estratégia da UE para 
as Florestas – “Uma nova estratégia da UE para as florestas e o setor florestal”» (COM(2018)0811), p. 3.
20 Sessão de informação da Agência Europeia do Ambiente, de 27 de novembro de 2019, «A dinâmica florestal 
na Europa e as suas consequências ecológicas», última alteração em 10 de dezembro de 2019.
21 Relatório da Comissão, de 2 de outubro de 2015, intitulado «Revisão intercalar da estratégia de biodiversidade 
da UE para 2020» (COM(2015)0478). 
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níveis;

33. Destaca a importância especial da região dos Cárpatos e observa que a adesão da UE à 
Convenção dos Cárpatos contribuiria para prestar apoio a essa região, que contém 
recursos de valor natural insubstituível na Europa continental;

34. Observa com preocupação que, a nível da UE, os dados comunicados22 indicam que a 
energia representa 48 % da utilização total de biomassa lenhosa; reitera que, além do 
sequestro natural de carbono e da proteção da biodiversidade in situ, para ser coerente 
com os nossos objetivos em matéria de biodiversidade e de clima, a utilização da 
madeira extraída deve tender para a utilização como material;

35. Destaca o valor e as potencialidades dos sistemas agroflorestais extensivos 
recentemente criados e tradicionais para a produção agrícola, a diversificação, 
nomeadamente para efeitos de bioeconomia, o sequestro de carbono e a prevenção da 
desertificação, bem como o seu potencial para reduzir a pressão sobre os ecossistemas 
florestais; lamenta que as regras decorrentes das reformas da PAC tenham conduzido 
sistematicamente à degradação dos sistemas agroflorestais e, em muitos casos, 
prejudicado a sua recuperação, regeneração e rejuvenescimento; observa com 
preocupação a extinção em grande escala em curso dos icónicos sistemas agroflorestais 
mediterrânicos de elevado valor natural e apela à alteração urgente das regras, a fim de 
facilitar a regeneração e a recuperação dos sistemas agroflorestais existentes, bem como 
a criação de novos sistemas;

36. Recorda que a investigação e a tecnologia fizeram grandes progressos desde a 
introdução da estratégia florestal em 2013; sublinha a importância de incentivar a 
investigação, nomeadamente sobre os ecossistemas florestais, a biodiversidade, a 
substituição sustentável das matérias-primas e da energia de origem fóssil, o 
armazenamento de carbono, os produtos derivados da madeira, as práticas sustentáveis 
de gestão florestal, a silvicultura e os produtos de base biológica; considera que devem 
ser orientados mais fundos de investigação da UE para este objetivo; insta a Comissão e 
os Estados-Membros a financiarem igualmente a investigação e a continuarem a reunir 
dados sobre métodos inovadores de proteção e de reforço da resiliência das florestas, 
como a introdução de espécies resistentes; salienta que o reforço da investigação e do 
financiamento contribuiria positivamente para a atenuação das alterações climáticas, a 
preservação dos ecossistemas florestais, a promoção da biodiversidade, o crescimento 
económico sustentável e o emprego, sobretudo nas zonas rurais;

37. Solicita a introdução de um sistema eletrónico coordenado de localização e seguimento 
da madeira e o apoio ao desenvolvimento de ferramentas automatizadas para a análise e 
a monitorização da circulação da madeira em todas as etapas da sua transformação, bem 
como a respetiva integração nos sistemas governamentais e comerciais conexos de 
manutenção de registos, elaboração de relatórios, emissão de licenças e registo de 
contratos;

38. Sublinha que as autoridades locais e regionais têm um papel fundamental a 

22 Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia, «Biomass production, supply, uses and flows in the 
European Union», 2018.
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desempenhar na garantia da sustentabilidade das florestas a longo prazo, uma vez que 
podem participar nos planos de desenvolvimento sustentável a nível regional, no 
desenvolvimento de produtos da silvicultura que capturam carbono e têm um longo 
ciclo de vida, bem como na promoção do espírito empreendedor das PME no setor 
florestal;

39. Apela à continuidade do financiamento da investigação sobre os solos e o papel que 
desempenham nas florestas em termos de resiliência e adaptação às alterações 
climáticas e de proteção e melhoria da biodiversidade, bem como de prestação de outros 
serviços ecossistémicos;

40. Considera essencial a preservação de recursos genéticos endémicos e a seleção dos 
elementos do património genético existente mais bem adaptados às condições de 
crescimento esperadas no futuro;

41. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a criarem instrumentos económicos e 
políticos que permitam que mais florestas cresçam até atingirem o seu potencial 
ecológico e absorvam dióxido de carbono;

42. Salienta a importância da existência de dados científicos sobre as políticas florestais da 
UE;

43. Propõe a atualização das regras de comunicação de informações e contabilização do 
LULUCF de modo a incentivar a escolha de não recorrer à intervenção na categoria de 
contabilização das terras florestais geridas em áreas de florestas seculares, por exemplo, 
excluindo as respetivas supressões das limitações impostas pelo regulamento em causa;

44. Destaca a importância de outras atividades relacionadas com a floresta, nomeadamente 
a colheita de produtos florestais não lenhosos, como cogumelos ou frutos vermelhos, 
bem como o pastoreio e a apicultura;

45. Considera que as zonas de proteção estrita em sistemas de gestão sem intervenção 
devem fazer parte da estratégia da UE para as florestas e das estratégias de 
desenvolvimento local, com base no turismo natural de impacto reduzido e na prestação 
de serviços ecossistémicos não produtivos;

46. Solicita à Comissão que defenda o princípio da não maleficência estabelecido na 
comunicação sobre o Pacto Ecológico (COM(2019)0640) e que reveja toda a legislação 
pertinente para refletir a ciência mais recente em relação aos ecossistemas florestais, aos 
diferentes reservatórios de carbono e ao seu verdadeiro valor para a atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às mesmas, incluindo o papel crucial da sua 
biodiversidade nesta adaptação;

47. Recorda a necessidade de proteger as florestas contra as ameaças crescentes e de 
conciliar as suas funções de produção e de proteção, tendo em conta que se antevê que 
as secas, os incêndios, as intempéries e as pragas venham a infligir danos mais 
frequentes e graves nas florestas em virtude das alterações climáticas;

48. Manifesta preocupação relativamente à saúde e à resiliência das florestas em muitas 
partes da Europa; sublinha que a nova estratégia florestal deve ter em conta que uma 
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floresta diversificada, refletindo a composição natural da região, é geralmente mais 
resiliente do que uma floresta de monocultura; sublinha a necessidade de reforçar e 
utilizar integralmente os mecanismos da UE para dar resposta às pressões 
transfronteiriças sobre as florestas; recorda que, segundo a AEA23, as principais fontes 

de pressão sobre as florestas na UE são o aumento do uso do solo, a expansão das áreas 
urbanas e as alterações climáticas; salienta que estes ecossistemas estão cada vez mais 
vulneráveis a perturbações naturais como tempestades, incêndios, secas, espécies 
invasoras, pragas, infestações por insetos e doenças, que aumentam a vulnerabilidade às 
alterações climáticas; insta a Comissão a viabilizar uma plataforma para o intercâmbio 
de boas práticas para lutar contra esta situação;

49. Salienta que a poluição atmosférica tem um impacto significativo não só na saúde 
humana, mas também no ambiente; insta a Comissão a explorar os impactos da poluição 
atmosférica nas florestas e na biodiversidade florestal no seu próximo plano de ação 
para a poluição zero;

50. Congratula-se com o lançamento, em fevereiro de 2020, do Sistema Europeu de 
Informação Florestal (FISE), que proporciona uma infraestrutura de dados europeia para 
as florestas; insta os Estados-Membros a empenharem-se plenamente na partilha de 
dados e a trabalharem para criar um quadro de dados harmonizado sobre o estado das 
florestas na Europa; apela à conclusão, em tempo útil, do trabalho no âmbito do FISE 
sobre os cinco temas prioritários: dados florestais de base, bioeconomia, natureza e 
biodiversidade, atenuação das alterações climáticas e saúde e resiliência das florestas;

51. Salienta que a estratégia da UE para as florestas deve ter como um dos seus objetivos 
alcançar um aumento substancial da proporção de espécies e habitats florestais em 
estado de conservação favorável; apela à inclusão, na estratégia, de medidas ambiciosas 
para esse fim;

52. Reconhece que a estratégia da UE para as florestas deve ter em consideração o elevado 
valor económico, social e cultural das florestas; assinala que diferentes atividades 
económicas relacionadas com as florestas podem ter efeitos perturbadores variáveis 
sobre os ecossistemas florestais; salienta que a nova estratégia da UE para as florestas 
deve incentivar apenas as atividades económicas que respeitem os limites sustentáveis 
dos ecossistemas florestais;

53. Incentiva vivamente limitar o corte raso como método de exploração e defende o 
aumento do recurso à cultura contínua; reconhece que o corte raso de uma floresta 
liberta a maioria das reservas residuais de carbono do solo da área para a atmosfera; 
salienta a necessidade de promover métodos alternativos e menos invasivos de extração 
de madeira;

54. Regista com agrado que, tal como anunciado no Pacto Ecológico Europeu, a nova 
estratégia florestal terá como principais objetivos a florestação, a preservação e a 
recuperação efetivas das florestas; salienta que o potencial de captura de carbono dos 
ecossistemas florestais continua a aumentar conforme o ecossistema florestal se torna 

23 Agência Europeia do Ambiente, «A dinâmica florestal na Europa e as suas consequências ecológicas», 27 de 
novembro de 2018.
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maduro e que as florestas naturais oferecem benefícios importantes; salienta que deve 
ser dada prioridade à proteção e recuperação das florestas existentes, em particular das 
florestas seculares;

55. Salienta a necessidade de a UE adotar mais medidas para pôr termo às práticas do corte 
raso e da exploração madeireira ilegal; observa que, apesar do Regulamento Madeira da 
UE, continua a existir exploração madeireira ilegal em alguns Estados-Membros; insta a 
Comissão e os Estados-Membros a tomarem medidas urgentes relativamente a estas 
questões através de um acompanhamento rigoroso e da aplicação da legislação da UE 
em vigor; insta a Comissão a dar rapidamente início a processos por infração quando 
ocorrem violações, bem como a dar seguimento aos processos de exploração madeireira 
ilegal através de organismos como a Procuradoria Europeia (EPPO) e o Organismo 
Europeu de Luta Antifraude (OLAF); solicita à Comissão que conclua, sem demora, o 
controlo da adequação das normas da UE contra a exploração madeireira ilegal;

56. Recorda que a maioria das florestas da UE é gerida24, incluindo a maioria das florestas 
seculares; salienta que é necessária uma estratégia da UE para as florestas com 
planeamento de longo prazo para melhorar a proporção de florestas seculares; insta a 
Comissão a propor uma estratégia da UE para as florestas de longo prazo para a 
melhoria da proporção de florestas seculares;

57. Insta a Comissão a estudar o potencial de desenvolvimento de um quadro legislativo 
sobre um sistema de certificação da UE para a madeira produzida localmente, que se 
baseie nos mais elevados padrões de sustentabilidade;

58. Salienta que há margem para melhorias na utilização dos fundos de desenvolvimento 
rural pelos Estados-Membros, especialmente nos programas relacionados com a 
melhoria da biodiversidade florestal; insta os Estados-Membros a recorrerem às 
medidas de apoio disponíveis para a conservação das florestas e da biodiversidade; 
salienta igualmente a importância de garantir recursos suficientes para a execução da 
nova estratégia da UE para as florestas;

59. Insta a Comissão a reiniciar as negociações para uma convenção internacional 
juridicamente vinculativa relativa às florestas que contribua para a gestão, a 
conservação e o desenvolvimento sustentável das florestas e preveja as suas funções e 
utilizações múltiplas e complementares, incluindo ações de reflorestação, florestação e 
conservação florestal, tendo simultaneamente em conta as necessidades sociais, 
económicas, ecológicas, culturais e espirituais das gerações presentes e futuras, 
reconhecendo o papel vital de todos os tipos de florestas para manter os processos e o 
equilíbrio ecológicos, e apoiando a identidade, a cultura e os direitos dos povos 
indígenas, das suas comunidades e de outras comunidades e habitantes das florestas;

60. Manifesta preocupação face à perda de biodiversidade que ocorre na UE, que deve ser 
travada pela estratégia da UE para as florestas; relembra que a perda da biodiversidade é 
um problema interno da UE; observa que a referida estratégia deve proteger os últimos 
fragmentos de florestas maduras na UE, devido à sua importância enquanto 

24 Naudts, K., Chen, Y., et al., «A gestão florestal da Europa não atenuou o aquecimento climático», Science, 5 de 
fevereiro de 2016: vol. 351, n.º 6273, pp. 597-600.
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reservatórios de biodiversidade e como forma de aumentar a resiliência das florestas; 
salienta que a estratégia deve promover uma silvicultura com impacto zero sobre o solo 
e as paisagens;

61. Observa que, apesar da criação do FISE, os dados disponíveis sobre as florestas na UE, 
e em particular sobre o seu estado ecológico, estão incompletos, são difíceis de agregar 
e não são apoiados pela teledeteção; solicita um investimento significativo por parte da 
Comissão e dos Estados-Membros no desenvolvimento do FISE e na implementação de 
um programa pan-europeu de teledeteção;

62. Observa que a criação de um sistema de informação unificado sobre as florestas da UE 
tem sido um objetivo de longo prazo que, até à data, ainda não plenamente 
concretizado; salienta que, para colmatar as atuais lacunas de dados, é necessário 
procurar sinergias entre as autoridades e as organizações pertinentes, indo além das 
limitações dos projetos, e considera que a informação deve tratar as questões como a 
disponibilidade de dados, as metodologias harmonizadas e o apoio de recursos 
financeiros e de capacidade;

63. Sublinha que a nova estratégia florestal deve, tanto a nível da UE como dos Estados-
Membros, incentivar o crescimento da bioeconomia circular e reconhecer que as cadeias 
de valor florestais são fundamentais para alcançar esse crescimento; entende que a nova 
estratégia para as florestas deve igualmente incentivar um alargamento da bioeconomia 
circular através de uma maior integração entre as cadeias de valor florestais e outros 
setores e as cadeias de valor que devem ser objeto de descarbonização;

64. Observa que 90 % do financiamento da UE para as florestas provém do Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER); manifesta preocupação relativamente 
aos cortes previstos ao orçamento do FEADER; exorta os decisores a evitarem, se 
possível, quaisquer cortes do apoio ao setor florestal, a fim de cumprirem os objetivos 
do Pacto Ecológico Europeu;

65. Insta a Comissão a incluir na nova estratégia florestal da UE metas vinculativas para a 
proteção e recuperação dos ecossistemas florestais, principalmente as florestas nativas 
europeias, a fim de, entre outros objetivos, aumentar a credibilidade internacional da UE 
neste domínio, e recomenda que se apoie os Estados-Membros na proteção das florestas 
nativas europeias;

66. Destaca o papel das florestas no aumento da resiliência aos impactos adversos das 
alterações climáticas; sublinha a necessidade de ações concretas e eficazes nas 
estratégias e planos de adaptação às alterações climáticas, que tirem partido das 
sinergias entre atenuação e adaptação;

67. Insta a Comissão a abordar a questão do desenvolvimento das florestas urbanas na 
estratégia da UE para as florestas; congratula-se, neste contexto, com a adesão de 
muitos municípios europeus ao Programa Mundial dos Municípios Florestais da 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO); insta a 
Comissão a promover a cooperação e o intercâmbio de boas práticas entre os 
municípios europeus em matéria de desenvolvimento da silvicultura urbana;

68. Manifesta profunda preocupação pelo facto de, em algumas partes da União, a 
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legislação florestal em vigor na UE não ser aplicada; exorta a Comissão e os Estados-
Membros a aplicarem plenamente a legislação em vigor e a reforçarem a aplicação de 
uma gestão florestal sustentável e ativa;

69. Observa que a execução de planos de gestão florestal adaptados ocorre a nível nacional 
e exige uma maior cooperação entre as autoridades florestais e ambientais, as ONG, as 
comunidades locais e os proprietários florestais;

70. Solicita aos Estados-Membros que assegurem que os planos estratégicos nacionais no 
âmbito da PAC incentivem os gestores florestais a preservar, cultivar e gerir as florestas 
de forma sustentável;

71. Chama a atenção para a necessidade de desenvolver e criar planos de combate às 
espécies invasoras, dotados com meios humanos, técnicos e financeiros específicos;

72. Apela a que os acordos comerciais tenham em consideração o princípio da 
sustentabilidade no que se refere às importações de madeira e que sejam aplicadas 
sanções em caso de infração;

73. Observa que as florestas de diversas idades que acolhem diversas espécies e que são 
geridas de acordo com critérios de proteção da biodiversidade são mais resistentes aos 
impactos climáticos como incêndios, secas e fenómenos meteorológicos não sazonais e, 
como tal, são um investimento importante para o futuro, não só para as comunidades e a 
natureza, mas também para as economias florestais; reitera que as monoculturas, que 
são menos resistentes a pragas e a doenças, bem como à seca, ao vento, a tempestades e 
a incêndios, não devem ser apoiadas por fundos da UE;

74. Salienta que as políticas da nova estratégia para as florestas só terão impacto se 
abrangerem toda a cadeia de valor florestal; observa que as cadeias de valor florestais já 
desempenham atualmente um papel vital para a economia europeia e serão essenciais na 
criação de uma estratégia de crescimento ecológico através do Pacto Ecológico 
Europeu; realça que uma nova estratégia florestal deve apoiar cadeias de valor florestais 
da UE competitivas e sustentáveis, tanto a nível interno como global;

75. Sublinha a função terapêutica das florestas, que têm consequências positivas diretas 
para a saúde humana e a qualidade de vida das pessoas; salienta que as florestas também 
contribuem para o desenvolvimento socioeconómico dos territórios rurais europeus, 
nomeadamente a distribuição de rendimentos para as zonas mais despovoadas da UE 
graças ao turismo ecológico, que é uma das modalidades mais populares da indústria do 
turismo;

76. Reitera o seu apelo25 à adoção de políticas florestais coerentes que combatam a perda de 
biodiversidade e os impactos das alterações climáticas e que aumentem os sumidouros 
naturais da UE, protegendo, conservando e reforçando simultaneamente a 
biodiversidade;

25 Resolução do Parlamento Europeu, de 16 de janeiro de 2020, sobre a 15.ª reunião da Conferência das Partes 
(COP15) na Convenção sobre Diversidade Biológica, textos aprovados, P9_TA(2020)0015.
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77. Insta a Comissão a incluir a necessidade de apoio aos proprietários florestais, 
nomeadamente o apoio financeiro, na nova estratégia da UE para as florestas; considera 
que esse apoio deve estar dependente da implementação de uma gestão florestal 
sustentável; observa que, a fim de garantir a continuação do investimento em 
tecnologias modernas, em medidas ambientais e climáticas que reforcem o papel 
multifuncional das florestas, com um instrumento financeiro específico dirigido à gestão 
das áreas incluídas na Rede Natura 2000, bem como a criação de condições de trabalho 
dignas, esse apoio financeiro deve ser o resultado de uma combinação sólida de 
instrumentos financeiros, fundos nacionais e financiamento do setor privado; insta a 
Comissão a criar e financiar um programa europeu de florestação e reflorestação, 
utilizando informações do Sistema Europeu de Navegação por Satélite (GNSS), 
destinado a aumentar a área florestal, combater a degradação dos solos, melhorar a 
qualidade do ar nas zonas urbanas e garantir que as florestas mantenham a sua 
composição de espécies naturais;

78. Lamenta que a atual utilização dos planos de gestão florestal varie consideravelmente 
entre Estados-Membros; insta, por conseguinte, a Comissão a promover a utilização dos 
planos de gestão florestal, nomeadamente através da elaboração de orientações comuns 
para a sua criação e aplicação; insta os Estados-Membros a reforçarem a utilização dos 
planos de gestão florestal e a acompanharem de perto a sua aplicação, respeitando 
simultaneamente os princípios da proporcionalidade e da subsidiariedade; salienta que é 
necessária uma plataforma, a fim de encontrar soluções para os muitos desafios 
relacionados com as florestas e a gestão florestal a nível da UE; entende que os modelos 
de gestão florestal devem incluir o critério da sustentabilidade ecológica, social e 
económica, que significa que a administração e a utilização das florestas e das terras 
florestais deve permitir a manutenção da sua biodiversidade, produtividade, capacidade 
de regeneração, vitalidade e potencial para cumprir, agora e no futuro, as suas funções 
ecológicas, económicas e sociais, à escala local, nacional e global, sem causar danos a 
outros ecossistemas26; solicita à Comissão que desenvolva uma definição comum e 
suficientemente pormenorizada de silvicultura próxima da natureza, com base nas 
experiências em curso de integração de considerações sobre biodiversidade na gestão 
florestal;

79. Salienta que os incêndios florestais são um fenómeno recorrente, que é simultaneamente 
causa e consequência das alterações climáticas; observa que tanto as intempéries como 
as pragas e os incêndios florestais podem ser minimizados através de uma gestão 
florestal melhorada e mais ativa, bem como de técnicas silvícolas, nomeadamente o 
pastoreio e práticas agrossilvícolas, que devem ser apoiadas no âmbito da PAC;

80. Salienta a necessidade de uma conservação eficaz e de uma proteção rigorosa das 
florestas primárias e seculares, tendo em conta as suas características únicas; observa 
que não existe na UE uma definição de florestas seculares e solicita à Comissão que 
introduza uma definição na futura estratégia da UE para as florestas, tendo em conta as 
diferentes características das florestas e a necessidade de conservação eficaz, em 
especial das florestas primárias e seculares; observa com preocupação que os dados 

26 Resolução H1, Orientações gerais para uma gestão sustentável das florestas na Europa, Segunda Conferência 
Ministerial para a Proteção das Florestas na Europa, 16 e 17 de junho de 1993, Helsínquia.
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sobre as florestas primárias continuam incompletos mas, segundo as informações 
disponíveis, apenas 46 % das florestas primárias cartografadas na Europa têm o estatuto 
de proteção mais elevado, 24 % têm o estatuto de parques nacionais e 
11 % permanecem desprotegidas27; exorta a Comissão a propor, sem demora, uma 
definição abrangente de florestas primárias e a trabalhar para melhorar a recolha de 
dados sobre essas florestas;

81. Destaca a importância dos defensores do ambiente nos esforços comuns para proteger e 
recuperar as florestas da UE; apela a uma política de tolerância zero em relação a 
ataques ou assédios contra esses ativistas;

82. Defende que há muito que é necessário tomar medidas para criar uma abordagem da 
União à prevenção de catástrofes, dotada de recursos financeiros adequados do 
orçamento da UE;

83. Considera que a educação desempenha um papel essencial na gestão florestal 
sustentável e insta a Comissão e os Estados-Membros a apoiarem formação centrada 
nas florestas, na UE e em países terceiros, incluindo a oferta de bolsas e a organização 
de programas de intercâmbio académico;

84. Recorda o seu apoio a um quadro jurídico europeu baseado na devida diligência 
obrigatória para limitar o acesso ao mercado da UE apenas a produtos e matérias-primas 
que não contribuam para a desflorestação ou a degradação das florestas, nem para a 
conversão ou degradação de outros ecossistemas naturais; considera que esse quadro se 
deve aplicar a todos os agentes económicos, incluindo os financeiros, tanto a montante 
como a jusante da cadeia de abastecimento, e deve também garantir a ausência de 
violações dos direitos humanos; insta a Comissão a adotar a proposta sem demora;

85. Insta a Comissão a abordar as preocupações dos profissionais no terreno quanto à 
Diretiva Energias Renováveis, em especial o aspeto da categorização de todos os tipos 
de biomassa como fontes de energia renováveis, nomeadamente no que respeita aos 
elevados níveis de importação de granulado de madeira para a UE e aos potenciais 
riscos que estas importações representam para as florestas em países terceiros, e a 
continuar a promover outras formas sustentáveis de energia renovável;

86. Salienta que os regimes de plantação de árvores devem ser complementares da 
recuperação das florestas naturais, uma vez que uma árvore errada no local errado pode 
intensificar os incêndios florestais e acabar por libertar mais dióxido de carbono para a 
atmosfera; observa que os regimes de recuperação florestal devem aumentar o seu 
potencial de sequestro de carbono para honrar os compromissos climáticos globais;

87. Considera que um sistema para monitorizar os surtos de pragas na UE poderia ser 
necessário para se obter uma visão completa do estado das florestas e do seu impacto na 
biodiversidade florestal, atendendo aos impactos esperados das alterações climáticas na 
distribuição de organismos prejudiciais;

27 Sabatini, F.M., Burrascano, S., et al., «Where are Europe’s last primary forests?». Diversity and Distributions, 
publicado pela primeira vez em 24 de maio de 2018: vol. 24, n.º 10, outubro de 2018, pp. 1426-1439, imagem 3.
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88. Considera que devem ser tomadas medidas urgentes para prevenir a introdução, através 
do comércio internacional, de novas pragas e doenças e respetivos vetores;

89. Entende que, tendo em conta a legislação em matéria de espécies exóticas invasoras e as 
possíveis repercussões dessas espécies nas florestas, a Comissão deve propor novos 
instrumentos financeiros complementares que ajudem as áreas afetadas a combater 
espécies invasoras, nomeadamente as espécies persistentes e as novas espécies não 
indígenas;

90. Considera que deve ser prestada mais atenção ao problema das doenças das árvores, 
como o declínio dos carvalhos, que se encontram em declínio em todo o mundo devido 
a pragas, doenças e às alterações climáticas; chama a atenção para o declínio dos 
sobreiros que está a devastar plantações de sobreiros em Portugal, França e Espanha, 
afetando, inclusivamente, zonas de proteção especial (ZPE) e reservas da biosfera; 
entende que a Comissão deveria ter incluído na estratégia medidas eficazes e recursos 
específicos com vista a combater as doenças das árvores;

91. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão.

Or. en


