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SUGESTÕES 

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão do Desenvolvimento, competente 

quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 

aprovar: 

1. Acolhe favoravelmente os progressos alcançados nos acordos de parceria voluntários 

(APV) no âmbito da Aplicação da Legislação, Governação e Comércio no Setor Florestal 

(FLEGT), particularmente em matéria de coesão entre a sociedade civil, a indústria e os 

governos, no sentido da tomada de decisões políticas comuns; exorta a Comissão a levar a 

bom termo as negociações em curso, a fim de reforçar e acelerar a aplicação dos APV em 

vigor e de conferir um grau de prioridade mais elevado à execução da legislação nacional 

e prestar assistência adequada aos processos de reforma necessários nos países 

exportadores dos APV e a fazer face aos desafios que subsistem, como a corrupção, a 

madeira de conflito, a desflorestação ilegal, a degradação florestal, a transparência e a 

segurança do regime de propriedade das terras para as comunidades, como um princípio 

fundamental de governança fundiária; insta a Comissão a encorajar os países do APV a 

terem em conta as questões da desflorestação, da conversão de florestas e da gestão 

sustentável das florestas ao desenvolverem os respetivos sistemas de garantia da 

legalidade da madeira; acrescenta que o plano de ação FLEGT deve ter também em 

consideração novas áreas geográficas, abrangidas ou não por APV;  

2. Observa que a implementação de APV terá mais probabilidades de sucesso se previr um 

apoio mais direcionado a grupos vulneráveis envolvidos na gestão de recursos de madeira 

(pequenos proprietários, micro, pequenas e médias empresas (MPME) e operadores 

independentes do setor «informal»); salienta a importância de se assegurar que os 

processos de certificação respeitam os interesses dos grupos mais vulneráveis envolvidos 

na gestão das florestas; 

3. Sublinha a importância do combate ao comércio ilegal de madeiras tropicais; sugere à 

Comissão que, em futuras negociações para a atribuição de licenças FLEGT de exportação 

para a UE de produtos da madeira de legalidade garantida, seja tomada em consideração a 

experiência do sistema indonésio, em vigor desde novembro de 2016; solicita à Comissão 

que efetue uma avaliação independente do impacto da aplicação do sistema indonésio de 

garantia da legalidade da madeira, a apresentar num prazo adequado; 

4. Recorda que, não obstante o facto de a madeira de conflito ser já uma área de ação do 

plano de ação FLEGT, o trabalho desenvolvido para fazer face a esta questão tem sido 

insuficiente; exorta a Comissão a honrar o compromisso de alargar à madeira de conflito 

as obrigações de diligência devida previstas no regulamento da UE relativo à madeira, no 

próximo processo de revisão do mesmo; 

5. Realça a necessidade de aperfeiçoamentos adicionais na implementação e aplicação do 

regulamento da UE relativo à madeira, para uma melhor preservação do comércio 

sustentável de madeira e de produtos de madeira importados e de origem doméstica; 

6. Reconhece o importante trabalho levado a cabo sob a égide da Comissão Económica das 

Nações Unidas para a Europa (UNECE) e da Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO) em matéria de gestão global sustentável das florestas, 

a qual é crucial para a sustentabilidade do comércio dos produtos florestais; 
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7. Incita a UE a reforçar a cooperação e a estabelecer parcerias eficazes com os principais 

países consumidores de madeira e intervenientes internacionais do setor, como a ONU, e 

em particular a FAO, o Centro Internacional de Investigação Florestal (CIFOR) e o 

Programa do Banco Mundial para as Florestas (PROFOR), com vista a uma redução mais 

efetiva do comércio de madeira proveniente de extração ilegal a nível global e a uma 

melhor governação das florestas em geral; 

8. Observa que o controlo das importações de madeira e produtos de madeira nas fronteiras 

da UE deve ser reforçado, para assegurar que os produtos importados cumprem 

efetivamente os requisitos necessários para serem admitidos na UE; 

9. Recorda que as florestas albergam 300 milhões de habitantes e que a subsistência de perto 

de 1,6 mil milhões de pessoas depende dos recursos florestais, para obtenção de 

alimentos, combustível para cozinharem e se aquecerem, medicamentos, abrigo, roupa, 

emprego e rendimentos; observa que os recursos florestais também funcionam como redes 

de segurança em situações de crise ou emergência – por exemplo, quando as colheitas se 

perdem em resultado de seca prolongada; considera que a UE deve trabalhar 

incessantemente com os seus parceiros para assegurar que o valor acrescentado extraído 

das florestas seja sustentável e conforme aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

da ONU. 

10. Constata com preocupação que a agricultura comercial orientada para a exportação 

continua a ser o principal fator de desflorestação a nível mundial, uma vez que atualmente 

cerca de 75 % da desflorestação resulta da conversão de florestas naturais para a 

agricultura1 e que cerca de metade do conjunto da desflorestação tropical praticada desde 

2000 resulta da conversão ilegal das florestas para a agricultura comercial; observa que a 

UE é o maior importador de óleo de palma e de soja originários dos países de floresta 

tropical; que, segundo estimativas recentes, a produção de soja, carne de bovino, óleo de 

palma, café e cacau foi responsável por perto de 80 % da desflorestação tropical à escala 

mundial, e que, por outro lado, o papel desempenhado pela agricultura comercial 

orientada para a exportação como motor da desflorestação aumentou no século XXI2; 

realça a necessidade de uma política agrícola comum da UE robusta, para minorar a nossa 

dependência das importações em determinados setores. 

11. Reitera o seu apelo à UE no sentido de desenvolver um plano de ação em matéria de 

desflorestação e de degradação florestal, que inclua medidas regulamentares concretas 

para garantir que nenhuma cadeia de abastecimento ou transação financeira associada à 

UE promova a desflorestação e a degradação florestal; 

12. Observa com inquietação que a desflorestação é considerada um dos fatores que 

contribuem para as alterações climáticas globais, e recorda que as florestas encerram 70 % 

da fauna e da flora da Terra e que as espécies em causa estão a perder os seus habitats em 

virtude da desflorestação; 

13. Observa que a União Europeia regulamentou as cadeias de abastecimento de madeira, 

pescado e minerais provenientes das zonas de conflito, mas ainda não regulamentou as 

                                                 
1 Avaliação do Plano de Ação FLEGT da UE (Aplicação da Legislação, Governação e Comércio no Setor 

Florestal) 2004-2014, abril 2016, p. 92. 
2 http://ec.europa.eu/environment/forests/studies_EUaction_deforestation_palm_oil.htm 
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cadeias de abastecimento de produtos agrícolas de base que representam um risco para as 

florestas; observa que, segundo o recente «Feasibility study on options to step up EU 

action against deforestation» (Estudo de viabilidade das diferentes opções de reforço da 

ação da UE contra a desflorestação), a regulação legislativa do acesso ao mercado da UE 

por parte de produtos agrícolas de base que representam um risco para as florestas seria a 

medida de combate à desflorestação mais eficaz do lado da procura; insta a Comissão a 

ponderar a possibilidade de elaboração de um quadro jurídico para fazer cumprir as 

obrigações de diligência devida em toda a cadeia de abastecimento destes produtos, de 

forma a garantir a certeza jurídica e com base em critérios de sustentabilidade ou de 

ausência de desflorestação, tais como os relacionados com os impactos diretos e indiretos 

nas florestas e outros ecossistemas, o tratamento dado aos trabalhadores e os direitos das 

comunidades florestais e dos povos indígenas em domínios como a apropriação ilegal de 

terras; 

14. Realça a necessidade de se expandirem e reforçarem os mecanismos de prevenção, 

monitorização e verificação do impacto ambiental e em matéria de direitos humanos dos 

acordos bilaterais e multilaterais de comércio livre e de investimento da UE, 

nomeadamente com recurso a indicadores verificáveis e iniciativas independentes de 

monitorização e comunicação de base comunitária; 

15. Recorda que a Malásia e a Indonésia são os principais produtores de óleo de palma, com 

uma quota estimada em 85-90 % da produção mundial, e que a crescente procura desta 

mercadoria ocasiona desflorestação, constitui um fator de pressão na utilização do solo e 

tem efeitos significativos nas comunidades locais, na saúde e nas alterações climáticas; 

salienta, neste contexto, a necessidade de se utilizarem as negociações de acordos de 

comércio livre com a Indonésia e a Malásia para melhorar a situação no terreno; 

16. Insta a UE a incluir sistematicamente nos seus capítulos relativos ao comércio e ao 

desenvolvimento sustentável disposições vinculativas e com força executória capazes de 

travar a exploração florestal ilegal, a desflorestação, a degradação das florestas e a 

apropriação ilegal de terras, bem como outras violações dos direitos humanos que estão 

sujeitos a mecanismos de resolução de litígios adequados e eficazes, e a ponderar, entre os 

diferentes métodos de execução, a instauração de um mecanismo de sanções e disposições 

que garantam o direito de propriedade, a consulta prévia e o consentimento esclarecido; 

solicita à Comissão que inclua essas disposições aos acordos de comércio livre já 

concluídos através da cláusula de revisão e, em especial, o compromisso de aplicar 

efetivamente o Acordo de Paris sobre Alterações Climáticas; salienta a importância de 

monitorizar essas disposições e a necessidade de encetar prontamente procedimentos de 

consulta a nível governamental em caso de inobservância dessas regras por parte de 

parceiros comerciais e desencadear a aplicação dos mecanismos em vigor como os 

mecanismos de resolução de litígios estabelecidos no quadro dos capítulos sobre comércio 

e desenvolvimento sustentável; 

17. Recorda que devem ser respeitados os Princípios orientadores sobre Empresas e Direitos 

Humanos definidos pela ONU; apoia as negociações em curso para a criação de um 

instrumento vinculativo da ONU para as sociedades transnacionais e outras empresas no 

que se refere aos direitos humanos e salienta a importância da participação ativa da UE 

neste processo; 
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18. Observa que o Regulamento SPG continua a ter um alcance limitado em matéria de 

proteção e gestão responsável dos recursos florestais; solicita à Comissão que garanta que 

as convenções abrangidas pelos regimes SPG e SPG + que têm implicações para as 

florestas sejam convenientemente monitorizadas, incluindo pelas organizações da 

sociedade civil, a fim de garantir a proteção das florestas nos países parceiros e, 

nomeadamente, a possibilidade de instituição de um mecanismo que garanta que as 

queixas apresentadas pelos interessados sejam devidamente apreciadas; sublinha que esse 

mecanismo deve prestar uma especial atenção aos direitos dos povos indígenas e das 

comunidades dependentes da floresta, bem como aos direitos garantidos pela Convenção 

n.º 169 da OIT sobre os Povos Indígenas e Tribais, se for caso disso; 

19. Insta a Comissão a incluir nos capítulos relativos à luta contra a corrupção constantes dos 

acordos de comércio livre as práticas florestais ilícitas como a subcotação do preço da 

madeira nas concessões, o abate de árvores protegidas por empresas comerciais, o 

contrabando transfronteiras de produtos florestais, a desflorestação ilegal e o 

processamento de matérias-primas florestais sem licenciamento para o efeito; 

20. Salienta que a corrupção ligada à exploração madeireira ilegal deveria ser abordada na 

política comercial da UE; insta a Comissão a incluir nos seus ACL disposições para 

combater a corrupção ligada à exploração madeireira ilegal que tenham força executória e 

que sejam eficaz e integralmente aplicadas; 

21. Recorda a importância da existência de acesso adequado à justiça, vias legais de recurso e 

proteção efetiva dos autores de denúncias nos países exportadores de recursos naturais 

para assegurar a eficiência de qualquer ato legislativo ou iniciativa; 

22. Solicita à UE que equacione a possibilidade de desenvolver um sistema transparente, 

funcional, eficaz e aplicável de rotulagem de «rastreabilidade social e ambiental» para a 

cadeia de produção de madeira de conflito e de produtos agrícolas de base que 

representam um risco para as florestas, em conformidade com as disposições da OMC, e 

que promova ações semelhantes a nível internacional; salienta que a certificação deve ser 

de fácil acesso para os pequenos proprietários e as PME e compreensível para os 

consumidores, e recorda que tais medidas devem ser exequíveis e financeiramente 

acessíveis, especialmente para os pequenos produtores; recorda que é necessário reforçar 

os controlos aduaneiros, assegurar a plena independência e responsabilização das 

autoridades de licenciamento e dos auditores e garantir que sejam tomadas medidas 

judiciais contra quaisquer práticas ilegais identificadas no processo de certificação; 

23. Recorda que uma governação responsável da propriedade das terras e das florestas é 

essencial para garantir a estabilidade social, um uso sustentável do ambiente e um 

investimento responsável para um desenvolvimento sustentável; 

24. Solicita à União Europeia que trabalhe em conjunto com o setor privado e promova a 

adoção de diretrizes para uma conduta empresarial responsável em matéria de cadeias de 

abastecimento de produtos agrícolas responsáveis, como as da OCDE, bem como 

compromissos ambiciosos ao abrigo das convenções da OIT e dos acordos multilaterais 

no domínio do ambiente, com a participação adequada da sociedade civil e uma 

cooperação eficaz com os intervenientes locais, e que elabore disposições adequadas para 

fazer cumprir as normas sociais e ambientais pelos investidores e prevenir as atividades de 

investimento que contribuam para a desflorestação e o abate ilegal, integrando, por 
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exemplo, esta dimensão na Diretiva relativa às informações não financeiras, aquando da 

próxima revisão; apela a que a UE diligencie igualmente neste sentido juntamente com os 

parceiros internacionais. 
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