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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 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”» (COM(2018)0811),

– 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 as conclusões do Conselho, de 15 de abril de 2019, sobre os progressos 
alcançados na execução da estratégia da UE para as florestas e sobre um novo quadro 
estratégico para as florestas (08609/2019),

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1143/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo à prevenção e gestão da introdução e propagação de espécies exóticas 

1 Textos Aprovados, P9_TA(2020)0005.
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3 JO C 346 de 21.9.2016, p. 17.



invasoras1, bem como os subsequentes regulamentos de execução com atualizações da 
lista de espécies invasoras, incluindo espécies arbóreas,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 30 de outubro 
de 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 relatório da Agência Europeia do Ambiente intitulado «The European 
environment – state and outlook 2020: knowledge for transition to a sustainable 
Europe», publicado em 4 de dezembro de 2019,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões, de 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 da UE para a Bioeconomia atualizada,

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

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 29 de novembro de 2019, sobre a 
estratégia atualizada para a bioeconomia2,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 28 de novembro de 2018, intitulada 
«Um Planeta Limpo para Todos – Estratégia a longo prazo da UE para uma economia 
próspera, moderna, competitiva e com impacto neutro no clima» (COM(2018)0773),

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões, de 16 de maio de 2018, sobre a 
revisão intercalar da Estratégia da UE para as Florestas3,

– Tendo em conta a Estratégia Europa 2020, incluindo as iniciativas «União da Inovação» 
e «Uma Europa eficiente em termos de recursos»,

– 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),
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– 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),

A. Considerando que os compromissos internos e internacionais da UE, designadamente no 
âmbito do Pacto Ecológico Europeu, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) das Nações Unidas, do Protocolo de Quioto, do Acordo de Paris e da criação de 
uma sociedade com impacto neutro, serão impossíveis de alcançar sem os benefícios 
climáticos e outros serviços ecossistémicos prestados pelas florestas e pelo setor 
florestal; 

B. Considerando que o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia não faz 
referência a uma política florestal comum da UE e que incumbe aos Estados-Membros a 
responsabilidade pelas florestas; considerando que, não obstante, a UE tem um longo 
historial de contribuição, através das suas políticas e diretrizes, nomeadamente o 
artigo 4.º do TFUE no que diz respeito à energia, ao ambiente e à agricultura, para a 
gestão sustentável das florestas e as decisões dos Estados-Membros sobre as florestas;

C. Considerando que as florestas e toda a cadeia de valor florestal são fundamentais para o 
desenvolvimento da bioeconomia circular, na medida em que criam emprego, garantem 
o bem-estar económico nas zonas rurais e urbanas, prestam serviços de atenuação e 
adaptação às alterações climáticas, apresentam benefícios relacionados com a saúde, 
protegem a biodiversidade e melhoram as perspetivas das regiões montanhosas, 
insulares e rurais, além de combaterem a desertificação;

D. Considerando que a investigação de alta qualidade devidamente financiada, a inovação, 
a recolha de informações, a manutenção e o desenvolvimento de bases de dados, a 
partilha de boas práticas e conhecimentos se revestem de extrema importância para o 
futuro das florestas multifuncionais da UE e para toda a cadeia de valor florestal, tendo 
em conta as crescentes exigências que lhes são impostas e a necessidade de dar resposta 
às múltiplas oportunidades e desafios que a sociedade enfrenta;

E. Considerando que as florestas representam o nosso património natural, o qual devemos 
preservar e manter, e que a gestão adequada deste património é essencial para garantir 
que floresça e favoreça a biodiversidade e a riqueza económica, turística e social;

F. Considerando que o Fundo de Desenvolvimento Rural, no âmbito da PAC, 
disponibilizou instrumentos e recursos destinados a apoiar o setor florestal e deverá 
continuar a fazê-lo na PAC pós-2020, através de uma forte ênfase na gestão sustentável 
das florestas;

G. Considerando que existem 16 milhões de proprietários florestais privados na UE, que 
possuem cerca de 60 % das florestas da UE; considerando que o tamanho médio das 
florestas de propriedade privada é de 13 ha, embora aproximadamente dois terços dos 
proprietários florestais privados possuam menos de 3 ha de floresta;

H. Considerando que as florestas geridas de forma sustentável são extremamente 
importantes para garantir empregos nas zonas rurais, trazendo benefícios para a saúde 
humana e prestando, ao mesmo tempo, um contributo fundamental para o ambiente e a 
biodiversidade;



I. Considerando que as medidas de atenuação e adaptação às alterações climáticas nas 
florestas estão interligadas e que importa equilibrar os respetivos aspetos e promover 
sinergias entre as mesmas, em especial no âmbito das estratégias e planos de adaptação 
dos Estados-Membros;

J. Considerando as diferenças entre as várias florestas europeias, que expressam realidades 
diferentes que devem ser abordadas diferentemente, mas sempre no sentido de cumprir 
a sua melhor função económica, social e ambiental;

K. Considerando que as regiões ultraperiféricas contêm reservatórios de biodiversidade 
muito ricos e que a sua conservação é fundamental; 

L. Considerando que a perda de biodiversidade nas florestas tem importantes 
consequências ambientais, económicas e sociais;

M. Considerando que a qualidade dos solos é um aspeto fundamental da prestação de 
serviços ecossistémicos, tais como a filtragem e o armazenamento da água e, por 
conseguinte, a proteção contra cheias e secas, o sequestro de CO2, a biodiversidade e o 
crescimento da biomassa; considerando que a melhoria da qualidade dos solos, 
nomeadamente em algumas regiões, através da conversão de floresta de coníferas em 
florestas de folhosas caducifólias permanentes, é um processo economicamente 
complexo, que se prolonga por várias décadas;

N. Considerando que o papel crucial da gestão sustentável das florestas deve ser divulgado 
junto da sociedade europeia, cada vez mais desligada das florestas e da silvicultura, 
salientando os múltiplos benefícios que as florestas proporcionam nos planos 
económico, social e ambiental, bem como na perspetiva cultural e histórica;

O. Considerando que, além do sequestro de carbono, as florestas têm repercussões 
benéficas no clima, na atmosfera, na conservação da biodiversidade e no regime dos 
rios e das massas de água, protegem os solos da erosão pela água e pelo vento e 
possuem outras propriedades naturais valiosas;

P. Considerando que perto de 23 % das florestas europeias estão situadas em sítios da rede 
Natura 2000, com uma proporção que, nalguns Estados-Membros, excede 50 %, e que 
quase metade dos habitats naturais nas áreas Natura 2000 é constituída por florestas;

Q. Considerando que as florestas podem oferecer quer produtos florestais primários, como 
madeira, quer produtos secundários valiosos, como cogumelos, trufas, plantas 
aromáticas, mel e bagas, os quais são muito importantes para as atividades económicas 
em algumas regiões da União;

R. Considerando que as florestas europeias desempenham um papel importante na 
melhoria do ambiente, no desenvolvimento da economia, na resposta às necessidades de 
produtos de madeira dos Estados-Membros e na promoção do bem-estar das 
populações;

S. Considerando que os sistemas agroflorestais, definidos como sistemas de utilização das 
terras que combinam a exploração florestal e a exploração agrícola nas mesmas terras, 
consistem num conjunto de sistemas de ordenamento do território que fomentam a 
produtividade global, geram mais biomassa, conservam e restauram os solos e prestam 
uma série de serviços ecossistémicos valiosos;



T. Considerando que o papel multifuncional das florestas, o tempo substancial necessário 
para a sua formação e a importância de assegurar uma diversidade adequada das 
espécies fazem da utilização sustentável, da conservação e da multiplicação dos 
recursos florestais uma missão de importância europeia;

U. Considerando que a caça social e ambientalmente responsável também desempenha um 
papel importante nas florestas e regiões semiflorestais, através do controlo das 
populações de animais de caça ou da propagação de doenças a elas associadas, tais 
como a febre suína africana;

V. Considerando que as florestas desempenham um papel essencial na luta contra a erosão 
dos solos e a desertificação das superfícies continentais; considerando que os estudos 
nesta matéria demonstram que as árvores em parques e em ambiente urbano têm efeitos 
positivos na manutenção de temperaturas mais baixas comparativamente a zonas 
desarborizadas;

W. Considerando que o atual período de programação (2014-2020) inclui medidas na PAC 
destinadas a ajudar os agentes económicos a reforçarem as suas capacidades de gestão 
florestal;

X. Considerando que algumas regiões de floresta sofreram uma enorme invasão de pragas 
e insetos, tais como caruncho e vários fungos; considerando que os povoamentos 
naturais de soutos foram fortemente afetados por Cryphonectria parasitica, uma praga 
que representa uma grave ameaça não só para a sobrevivência destes povoamentos, mas 
também, no longo prazo, para as atividades humanas correlatas, como sejam a produção 
e a apanha de castanha;

Y. Considerando que os dados disponíveis sobre as florestas a nível da UE são incompletos 
e de qualidade variável, o que prejudica a capacidade de coordenação à escala da UE no 
que respeita à gestão das florestas;

Z. Considerando que a exploração madeireira ilegal também ocorre na UE;

O passado – revisitar êxitos e desafios recentes da aplicação

1. Congratula-se com a publicação do relatório da Comissão 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);

2. Acolhe favoravelmente as medidas tomadas pelos Estados-Membros e pela Comissão 
no sentido de alcançar os objetivos da Estratégia da UE para as Florestas e a 
participação do Comité Permanente Florestal, do grupo de diálogo civil sobre as 
florestas e a cortiça, do Grupo de Peritos em Incêndios Florestais, do Grupo de Peritos 
em Indústrias Florestais e Questões Setorialmente Conexas e das partes interessadas no 
Plano Plurianual de Execução da estratégia da UE para as florestas (Forest MAP);

3. Reconhece que o relatório da Comissão, de 2018, sobre o progresso da execução da 
atual estratégia da UE para as florestas refere que a estratégia tem sido útil enquanto 
instrumento de coordenação e que, de um modo geral, os «oito mais um» domínios 
prioritários da estratégia foram implementados com relativamente poucos obstáculos, à 
exceção de desafios importantes a abordar através da política de biodiversidade e de 
desafios atuais nos domínios «Que florestas temos e como estão a evoluir?», que diz 



especificamente respeito à perceção pública e à informação sobre o setor florestal, e 
«Favorecer a coordenação e a comunicação», que diz especificamente respeito às 
políticas florestais;

4. Salienta o facto de ter sido acordada, a nível internacional, uma definição de gestão 
sustentável das florestas no âmbito do processo pan-europeu Forest Europe; observa que 
a definição foi incorporada na legislação nacional e nos sistemas voluntários, como as 
certificações florestais, em vigor nos Estados-Membros;

5. Salienta que a promoção da gestão sustentável das florestas na UE, enquanto parte da 
Estratégia da UE para as Florestas e das medidas de desenvolvimento rural aplicadas no 
âmbito da Política Agrícola Comum (PAC), teve um amplo impacto positivo nas 
florestas e condições das florestas, nos meios de subsistência em zonas rurais e na 
biodiversidade das florestas na UE, e reforçou os benefícios climáticos proporcionados 
pelo setor florestal; observa, porém, que continua a verificar-se a necessidade de 
reforçar a gestão sustentável das florestas de forma equilibrada, a fim de assegurar a 
melhoria do estado ecológico das florestas, fortalecer a saúde e a resiliência dos 
ecossistemas e garantir que podem melhor adaptar-se à evolução das condições 
climáticas, reduzir os riscos e impactos das perturbações naturais, salvaguardar 
oportunidades para as gerações presentes e futuras gerirem as florestas, nomeadamente 
de modo a cumprir os objetivos dos proprietários florestais e das PME, e melhorar a 
qualidade das florestas e zonas arborizadas existentes; considera que a Estratégia da UE 
para as Florestas deve prever instrumentos adequados para este efeito; assinala que os 
Estados-Membros têm a obrigação de levar a cabo a gestão sustentável das florestas de 
forma exemplar; entende que os modelos de gestão florestal devem incorporar a 
sustentabilidade ambiental, societal e económica, definida como a administração e a 
utilização das florestas e das terras florestais de forma a manter a sua biodiversidade, 
produtividade, capacidade de regeneração, vitalidade e o seu potencial para cumprir, 
agora e no futuro, as suas funções ecológicas, económicas e sociais relevantes, à escala 
local, nacional e global, sem causar danos a outros ecossistemas; salienta que, para 
obter um compromisso a longo prazo para a gestão sustentável das florestas, é essencial 
reconhecer e salvaguardar os direitos de propriedade; constata que a preservação e a 
gestão sustentável das nossas florestas constituem um elemento central do nosso bem-
estar geral, pois garantem serviços de interesse público no domínio do lazer, da saúde e 
da educação, e reconhece que a gestão sustentável das florestas promove a proteção da 
biodiversidade florestal europeia; apela à proteção das florestas primárias com estrutura 
preservada, riqueza de espécies e superfície adequada, onde estas florestas ainda 
persistem; observa que não existe na UE uma definição de florestas seculares e solicita 
à Comissão que introduza uma definição, a preparar pelo Comité Permanente Florestal, 
no processo de elaboração da futura Estratégia da UE para as Florestas; frisa que podem 
existir opiniões divergentes sobre as capacidades de absorção de CO2 dos diferentes 
tipos de florestas, pelo que entende que a nova Estratégia da UE para as Florestas deve 
promover a gestão sustentável das florestas; lamenta as práticas insustentáveis e a 
exploração madeireira ilegal em alguns Estados-Membros, apesar do Regulamento da 
UE sobre a madeira, e insta ainda os Estados-Membros a envidarem mais esforços para 
lhes pôr termo, bem como a melhorarem ou reforçarem a sua legislação nacional, se for 
caso disso; exorta a Comissão e os Estados-Membros a adotarem medidas urgentes 
sobre estes problemas, mediante um controlo rigoroso e a aplicação das leis em vigor na 
UE, e insta a Comissão a instaurar rapidamente processos por infração em situações de 
incumprimento, bem como a acompanhar os casos de exploração madeireira ilegal 
através de todos os órgãos competentes; solicita à Comissão que conclua, sem demora, 



o controlo da adequação das normas da UE contra a exploração madeireira ilegal;

6. Conclui que as diferenças entre os Estados-Membros, bem como as diferenças regionais 
no seio dos Estados-Membros, têm sido um fator importante na ponderação das medidas 
a tomar a nível da UE;

7. Manifesta profunda preocupação com o facto de, em algumas partes da UE, o défice de 
aplicação da legislação da UE em vigor e as suspeitas de corrupção terem resultado na 
exploração madeireira ilegal e em atividades florestais não sustentáveis; insta a 
Comissão e os Estados-Membros a combaterem a corrupção e a aplicarem na íntegra a 
legislação em vigor;

O presente – o estado das florestas da UE

8. Sublinha que as florestas da UE, juntamente com as dos seus territórios ultramarinos e 
regiões ultraperiféricas, são multifuncionais e caracterizadas por uma grande 
diversidade no que diz respeito a aspetos como a propriedade, a dimensão, a estrutura, a 
biodiversidade, a resiliência e os desafios; salienta que as florestas, em particular as 
florestas mistas, proporcionam à sociedade uma ampla variedade de serviços 
ecossistémicos, nomeadamente habitats para espécies, sequestro de carbono, matérias-
primas, energia renovável, melhoria da qualidade do ar, água potável, recarga de 
aquíferos, controlo da erosão e proteção contra secas, inundações e avalanches, e 
fornecem ingredientes para medicamentos, além de constituir um importante espaço de 
interesse cultural e recreativo; observa que estes serviços ecossistémicos já não se 
afiguram como plenamente garantidos, pois os proprietários florestais deixaram de 
poder reinvestir nas florestas devido ao agravamento da sua situação económica em 
consequência das alterações climáticas e de outros fatores; assinala que, de acordo com 
as estimativas mais recentes, apenas 26 % das espécies florestais e 15 % dos habitats 
florestais demonstraram encontrar-se num estado de conservação favorável; insta os 
Estados-Membros a garantirem a salvaguarda dos ecossistemas e, se necessário, a 
desenvolverem e a reforçarem as diretrizes relativas aos produtos florestais não 
lenhosos;

9. Toma nota dos progressos realizados no domínio da valorização dos serviços 
ecossistémicos no âmbito da iniciativa de cartografia dos ecossistemas e respetivos 
serviços (MAES); sublinha, contudo, que não existe atualmente uma remuneração 
adequada pela prestação de serviços ecossistémicos, como o sequestro de CO2, a 
promoção da biodiversidade ou a melhoria dos solos, e que os silvicultores empenhados 
na conversão das suas florestas nesse sentido podem estar a gerir as suas florestas com 
prejuízo, apesar da prestação de serviços ecossistémicos substanciais; exorta a 
Comissão e os Estados-Membros a explorarem opções destinadas a incentivar e a 
remunerar adequadamente os serviços ecossistémicos relacionados com o clima, a 
biodiversidade e outros, a fim de permitir uma conversão florestal economicamente 
viável;

10. Observa que, ao longo das últimas décadas, os recursos florestais da UE registaram um 
crescimento no respeitante à sua cobertura e volume e que, atualmente, as florestas e 
outras áreas arborizadas cobrem, pelo menos, 43 % da superfície da UE, o que equivale 
a 182 milhões de hectares e representa 5 % do total das florestas do mundo, graças à 
florestação e à regeneração natural; faz notar que metade da rede Natura 2000 é 
composta por zonas florestais (ou seja, 37,5 milhões de hectares) e que 23 % de todas as 



florestas na Europa se encontram em sítios Natura 2000, sendo que alguns Estados-
Membros têm mais de metade do seu território coberto por florestas e estão dependentes 
da silvicultura; assinala a importância de melhorar o conhecimento sobre a rede 
Natura 2000 e os seus efeitos na biodiversidade, na gestão florestal e noutros usos do 
solo em toda a UE; constata que 60 % das florestas da UE são propriedade privada, com 
uma elevada percentagem de explorações florestais de pequena dimensão (menos de 
3 ha) e 40 % de propriedade pública; frisa que mais de 60 % das florestas produtivas na 
UE, e mais de 20 % à escala mundial, estão certificadas segundo normas voluntárias de 
gestão sustentável das florestas; observa, além disso, que a percentagem de madeira 
redonda proveniente de florestas certificadas e transformada pelo setor madeireiro é 
superior a 20 % a nível mundial e atinge os 50 % na UE; sublinha que o setor emprega, 
pelo menos, 500 000 pessoas, diretamente1, e 2,6 milhões, indiretamente, na UE2 e que 
a manutenção deste nível de emprego e da competitividade do setor no longo prazo 
requer esforços constantes para atrair mão de obra especializada e qualificada e garantir 
o acesso adequado dos trabalhadores a assistência social e médica; regista que estes 
empregos dependem de ecossistemas florestais resilientes e bem geridos a longo prazo; 
salienta o papel crucial que os proprietários florestais desempenham na execução da 
gestão sustentável das florestas e o importante papel que as florestas desempenham na 
criação de empregos verdes e no crescimento nas zonas rurais; destaca, além disso, que 
os proprietários e gestores florestais da UE têm uma longa tradição e experiência na 
gestão de florestas multifuncionais; insta a Comissão a integrar a necessidade de apoio 
aos proprietários florestais, nomeadamente o apoio financeiro, na nova Estratégia da UE 
para as Florestas; entende que tal apoio deve estar sujeito à aplicação da gestão 
sustentável das florestas, a fim de garantir a prossecução do investimento em 
tecnologias modernas e 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 na criação de condições de trabalho 
dignas; considera que esse apoio financeiro deve ser o resultado de uma combinação 
sólida de instrumentos financeiros, fundos nacionais e financiamento do setor privado; 
sublinha a importância de evitar um êxodo rural e considera que é essencial investir nos 
ecossistemas; acolhe favoravelmente a florestação e a reflorestação enquanto 
instrumentos adequados para o reforço da cobertura florestal, especialmente em terras 
abandonadas não adequadas para produção alimentar, perto de zonas urbanas e 
periurbanas, bem como em zonas montanhosas, se for caso disso; incentiva ações 
financeiramente apoiadas destinadas a realizar a extração de madeira em quantidades 
conformes com um crescimento florestal sustentável e a aumentar a cobertura florestal e 
outros terrenos arborizados onde tal se justifique, sobretudo nos Estados-Membros com 
baixa cobertura florestal, encorajando, noutros Estados-Membros, a preservação da 
cobertura florestal em zonas com funções ecológicas acentuadas; assinala que as 
florestas albergam uma parte significativa da biodiversidade terrestre da Europa;

11. Observa que a superfície florestal da União está a aumentar, nomeadamente em 
resultado da florestação, e que as florestas comerciais geridas não só fixam melhor o 
carbono do que as florestas não geridas, como também contribuem para a redução das 
emissões e dos problemas causados pela deterioração do estado das florestas; observa 
que a gestão sustentável das florestas comerciais tem o melhor impacto sobre o clima e 

1 Base de dados do Eurostat sobre silvicultura, disponível em: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database

2 Ficha temática do Parlamento Europeu, de maio de 2019, sobre a União Europeia e as 
florestas.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database%20


que os países que gerem bem as suas florestas devem ser recompensados por isso;

12. Reconhece que o investimento público e privado a longo prazo numa gestão sustentável 
das florestas reforçada, que dê igual destaque aos benefícios sociais, ambientais e 
económicos da floresta, e em mecanismos de financiamento e compensação adequados 
pode contribuir para assegurar a resiliência e a capacidade de adaptação das florestas e 
ajudar o setor florestal a manter-se economicamente viável e respeitador do ambiente, 
podendo também contribuir para a consecução de muitos dos objetivos da UE, 
nomeadamente a implementação bem-sucedida do Pacto Ecológico Europeu, a transição 
para uma bioeconomia circular e a promoção da biodiversidade; realça igualmente a 
necessidade de dispor de outros mecanismos de financiamento da UE de fácil acesso, 
como os instrumentos financeiros ou o apoio do Banco Europeu de Investimento, no 
reforço do investimento em projetos silvícolas que tenham em vista a gestão sustentável 
das florestas e a prevenção e atenuação dos incêndios florestais, bem como os fundos 
estruturais e os fundos dos programas Horizonte, Erasmus+ e LIFE+, que poderiam 
proporcionar um apoio fundamental ao investimento e serviços a favor do 
armazenamento e do sequestro de carbono, no âmbito da gestão sustentável das 
florestas, em perfeita consonância com o Pacto Ecológico Europeu; 

13. Reconhece os principais benefícios climáticos das florestas e do setor florestal; reitera a 
necessidade de promover os aspetos ambientais, económicos e sociais das florestas e da 
gestão florestal de forma equilibrada, reforçando simultaneamente os benefícios 
climáticos globais decorrentes das florestas e da cadeia de valor florestal, 
nomeadamente o sequestro de CO2, o armazenamento de carbono nos produtos à base 
de madeira e a substituição de materiais; destaca a necessidade de manter e, sempre que 
possível, aumentar o sequestro de CO2 nas florestas para um nível que permita a gestão 
sustentável de todas as funções florestais e o armazenamento de carbono in situ, 
designadamente nos sistemas agroflorestais, na madeira morta, nos solos florestais e nos 
produtos à base de madeira, através de uma gestão sustentável das florestas ativa; refere 
que mais de 10 % das emissões de gases com efeito de estufa da UE são absorvidas pela 
florestas; sublinha a necessidade de promover a utilização de madeira como material de 
construção sustentável, uma vez que permite uma transição para uma economia mais 
sustentável; encoraja a Comissão a explorar diferentes mecanismos baseados no 
mercado, a fim de incentivar a substituição de combustíveis fósseis por matérias-primas 
renováveis que apresentem benefícios climáticos; salienta o papel crucial dos materiais 
derivados da madeira na substituição de alternativas baseadas em combustíveis fósseis e 
de alternativas com uma mais forte pegada ambiental em setores como a construção, a 
indústria têxtil, a indústria química e a indústria de embalagens, bem como a 
necessidade de ter plenamente em conta os benefícios climáticos e ambientais desta 
substituição de materiais; destaca, além disso, as vantagens ainda subaproveitadas da 
substituição dos produtos de utilização única, nomeadamente os produtos de plástico, 
por produtos sustentáveis derivados da madeira; frisa que a utilização circular dos 
produtos derivados da madeira também deve ser aumentada, de modo a melhorar a 
utilização dos nossos recursos sustentáveis, promover a eficiência dos recursos, reduzir 
os resíduos e prolongar o ciclo de vida do carbono, tendo em vista a implantação de 
uma bioeconomia sustentável e local;

14. Congratula-se, no que diz respeito à substituição das matérias-primas e das fontes de 
energia de origem fóssil, com o trabalho contínuo de promoção da utilização mais 
eficiente da madeira, de acordo com o «princípio da utilização em cascata»; insta a 
Comissão e os Estados-Membros a prosseguirem a aplicação dos critérios de 



sustentabilidade para a biomassa no âmbito da reformulação da Diretiva Energias 
Renováveis e a utilizar o efeito de substituição da melhor forma possível, substituindo 
os materiais e as fontes de energia de origem fóssil e de alta intensidade de CO2; 
sublinha, no entanto, a importância de evitar distorções do mercado desnecessárias para 
as matérias-primas lenhosas no que respeita aos regimes de apoio à bioenergia; chama a 
atenção para o facto de que o aumento previsível da procura de madeira e biomassa 
deve ser acompanhado de uma gestão florestal sustentável; salienta, neste contexto, a 
necessidade de aumentar o financiamento da investigação para a substituição dos 
combustíveis fósseis e dos materiais à base de combustíveis fósseis; observa que os 
resíduos no final da cadeia de valor da madeira podem ser utilizados de forma benéfica 
enquanto biomassa, substituindo a produção de calor a partir de combustíveis fósseis, 
mas que, sempre que possível, a madeira deve ser mantida em utilizações com ciclos de 
vida mais longos, a fim de aumentar o armazenamento de dióxido de carbono à escala 
mundial;

15. Destaca os efeitos positivos das cortinas florestais de proteção, tanto na proteção dos 
terrenos agrícolas quanto no aumento da produção agrícola; defende com veemência a 
criação de métodos para incentivar os agricultores a desenvolverem cortinas florestais 
de proteção;

16. Salienta o papel fundamental que as árvores e os arbustos floridos dos ecossistemas 
naturais desempenham no setor da apicultura e no auxílio ao processo natural de 
polinização, assim como no reforço da consolidação e proteção de terrenos deteriorados 
e/ou rústicos; insta à inclusão de tais árvores e arbustos nos programas de apoio da UE, 
tendo em conta as características regionais;

17. Lamenta que, embora as florestas na UE sejam geridas de acordo com o princípio 
comummente acordado de gestão sustentável das florestas e a cobertura florestal na UE 
tenha vindo a aumentar ao longo das últimas décadas, tenha sido desenvolvida uma 
abordagem diferente da gestão sustentável das florestas no contexto do recentemente 
aprovado Regulamento  (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de 
junho de 2020, relativo ao estabelecimento de um enquadramento para promover o 
investimento sustentável e que altera o Regulamento (UE) 2019/2088 relativo à 
divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade no setor dos serviços 
financeiros1; 

18. Sublinha a importância de ecossistemas florestais resilientes e saudáveis, incluindo a 
fauna e a flora, a fim de manter e melhorar os múltiplos serviços ecossistémicos 
prestados pelas florestas, tais como biodiversidade, ar limpo, água, solo saudável, 
madeira e matérias-primas não baseadas na madeira; salienta que os instrumentos 
voluntários e a legislação em vigor, tais como as Diretivas Aves e Habitats, têm 
incidência nas decisões em matéria de gestão das terras e devem ser devidamente 
observados e aplicados;

19. Salienta que os agricultores e os proprietários florestais são intervenientes fundamentais 
nas zonas rurais; saúda o reconhecimento do papel da silvicultura, da agrossilvicultura e 
das indústrias florestais no programa de desenvolvimento rural da PAC 2014-2020, bem 
como as melhorias introduzidas no Regulamento Omnibus; insta a que esse 
reconhecimento seja salvaguardado na PAC 2021-2027 e na implementação do Pacto 

1 JO L 198 de 22.6.2020, p. 13.



Ecológico Europeu;

20. Destaca a adequação e a viabilidade da abordagem em duas fases para verificar a 
sustentabilidade da biomassa florestal, acordada no âmbito da reformulação da Diretiva 
Energias Renováveis; observa que tal deve ser concretizado mediante a retoma, por 
parte do Comité Permanente Florestal e da Comissão, do desenvolvimento de critérios 
específicos de sustentabilidade baseada na utilização não final;

21. Reconhece o papel das florestas no provimento de valores recreativos e atividades 
florestais como a colheita de produtos florestais não lenhosos, por exemplo, cogumelos 
e frutos de baga; regista as oportunidades de aumentar as remoções de biomassa para 
prevenção de incêndios florestais através do pastoreio, mas observa também que o 
pastoreio de espécies selvagens tem um impacto negativo nas plântulas, pelo que 
assinala a necessidade de uma gestão sustentável da fauna de pastoreio;

O futuro – o papel crucial desempenhado pela Estratégia da UE para as Florestas pós-2020 
e pelo Pacto Ecológico Europeu no cumprimento dos objetivos do Acordo de Paris e da 
Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável 

22. Congratula-se com a recente publicação do Pacto Ecológico Europeu da Comissão e 
aguarda com expectativa a futura Estratégia da UE para as Florestas pós-2020, que 
deverá estar em consonância com o Pacto Ecológico Europeu e a Estratégia de 
Biodiversidade da UE; considera, além disso, que a intensificação da bioeconomia 
circular constitui uma abordagem essencial para a consecução de uma sociedade 
hipocarbónica no âmbito da aplicação do Pacto Ecológico Europeu; refere a importância 
de reforçar o potencial das florestas para alcançar os objetivos do Pacto Ecológico 
Europeu e do desenvolvimento da bioeconomia circular, garantindo simultaneamente 
outros serviços ecossistémicos, nomeadamente a biodiversidade;

23. Saúda o programa de trabalho da Comissão para 2020 e, em particular, o 
reconhecimento do contributo da nova Estratégia da UE para as Florestas na perspetiva 
da 26.ª sessão da Conferência das Partes (COP26) da Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Alterações Climáticas; salienta, a este respeito, que, no futuro, as florestas 
não devem ser consideradas como o único tipo de sumidouro de CO2, uma vez que tal 
incentivaria menos outros setores a minimizarem as suas emissões; realça, além disso, a 
necessidade de ações concretas e eficazes nas estratégias e planos de adaptação às 
alterações climáticas, incorporando as sinergias entre atenuação e adaptação, que serão 
cruciais para atenuar os impactos nefastos das alterações climáticas em perturbações 
como os incêndios florestais, e os seus efeitos negativos na economia rural, na 
biodiversidade e na prestação de serviços ecossistémicos; sublinha a necessidade de 
recursos adicionais e do desenvolvimento de uma gestão dos incêndios com base 
científica para fazer face aos efeitos das alterações climáticas nas florestas; observa que, 
a fim de preservar a biodiversidade e a funcionalidade das florestas, a par da 
necessidade de atenuação e adaptação às alterações climáticas, e conforme se reconhece 
também no Regulamento Uso do Solo, Alteração do Uso do Solo e Florestas 
(LULUCF), a madeira morta na floresta constitui micro-habitats dos quais dependem 
inúmeras espécies; 

24. Reitera que as florestas e o setor florestal contribuem significativamente para o 
desenvolvimento de bioeconomias locais e circulares na UE; frisa o papel crucial das 
florestas, do setor florestal e da bioeconomia na realização dos objetivos do Pacto 



Ecológico Europeu e da neutralidade climática até 2050; salienta que, em 2015, a 
bioeconomia representava um mercado estimado em mais de 2,3 biliões de euros, 
responsável por 20 milhões de postos de trabalho e 8,2 % do emprego total na UE; 
observa que cada euro investido na investigação e na inovação no domínio da 
bioeconomia ao abrigo do Programa Horizonte 2020 gerará uma mais-valia de cerca de 
10 euros; assinala que a consecução dos objetivos da UE em matéria de ambiente, clima 
e biodiversidade nunca será possível sem florestas multifuncionais, saudáveis e geridas 
de forma sustentável, aplicando uma abordagem de longo prazo, juntamente com 
indústrias florestais viáveis; sublinha 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 a sua 
preocupação pelo facto de este compromisso não ter sido suficientemente abordado nos 
recentes debates políticos; faz notar a necessidade de desenvolver uma abordagem 
coerente para reunir a proteção da biodiversidade e a proteção do clima num setor 
florestal e numa bioeconomia prósperos; salienta a importância de desenvolver e 
assegurar, na UE, uma bioeconomia baseada no mercado, nomeadamente incentivando 
a inovação e o desenvolvimento de novos produtos de base biológica com uma cadeia 
de abastecimento eficaz, que utilize eficazmente os materiais de biomassa; considera 
que a UE deve incentivar a utilização de madeira, de produtos de madeira abatida ou de 
biomassa florestal, a fim de estimular a produção sustentável e o emprego; convida a 
Comissão e os Estados-Membros a encorajarem o regresso de materiais de origem 
biológica, incluindo os resíduos de madeira, à cadeia de valor, incentivando a conceção 
ecológica, impulsionando ainda mais a reciclagem e promovendo a utilização de 
matérias-primas secundárias de madeira nos produtos, antes de estes serem incinerados 
em fim de ciclo de vida; 

25. Salienta a necessidade de um verdadeiro e pleno apoio político ao setor florestal e 
sublinha, neste contexto, que é necessária uma Estratégia da UE para as Florestas 
ambiciosa, independente e autónoma para o período pós-2020, em paralelo com outras 
estratégias setoriais relevantes; observa que, atendendo ao facto de a agrossilvicultura 
poder ter características simultaneamente agrícolas e silvícolas, a Estratégia da UE para 
as Florestas deve ser articulada com a Estratégia «do prado ao prato»; solicita uma nova 
Estratégia da UE para as Florestas, assente na abordagem holística da gestão sustentável 
das florestas, tendo em conta todos os aspetos económicos, sociais e ambientais da 
cadeia de valor florestal e assegurando a continuidade do papel multifuncional e 
multidimensional desempenhado pelas florestas; salienta a necessidade de desenvolver 
uma Estratégia da UE para as Florestas coordenada, equilibrada, coerente e melhor 
integrada na legislação da UE relevante no domínio das florestas, do setor florestal 
(incluindo as pessoas que vivem e trabalham de forma direta ou indireta nas florestas e 
no setor florestal) e dos múltiplos serviços que proporcionam, tendo em conta o número 
crescente de políticas nacionais e da UE que afetam direta ou indiretamente as florestas 
e a sua gestão na UE;

26. Insta a Comissão, no âmbito da aplicação do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, a envidar todos os esforços para assegurar, nomeadamente, a promoção de 
iniciativas destinadas a travar a perda de biodiversidade nas florestas, a incentivar a 
plantação de espécies autóctones e mistas, e a melhorar a gestão das florestas, bem 
como a execução dos projetos e a utilização dos fundos mediante o cumprimento de 
objetivos;



27. Considera que a Estratégia da UE para as Florestas deve funcionar como ponte entre as 
políticas florestais e agroflorestais nacionais e os objetivos da UE no domínio florestal e 
agroflorestal, reconhecendo tanto a necessidade de respeitar as competências nacionais 
como a de contribuir para os objetivos mais vastos da UE e respeitando, ao mesmo 
tempo, as especificidades das florestas privadas e das que são propriedade pública; 
solicita a adoção de medidas para garantir a estabilidade e previsibilidade a longo prazo 
para o setor florestal e a bioeconomia no seu conjunto;

28. Frisa a importância de um processo decisório baseado em dados concretos no que 
respeita às políticas da UE relativas às florestas, ao setor florestal e às respetivas cadeias 
de valor; apela a que todos os aspetos relacionados com as florestas constantes do Pacto 
Ecológico Europeu e da Estratégia de Biodiversidade sejam coerentes, na sua ambição, 
com a Estratégia da UE para as Florestas pós-2020, nomeadamente com vista a 
assegurar que a gestão sustentável das florestas tenha um impacto positivo na sociedade, 
que inclua a conectividade e a representatividade dos ecossistemas florestais e garanta 
benefícios estáveis e de longo prazo para o clima e o ambiente, contribuindo igualmente 
para a consecução dos ODS; salienta que eventuais orientações da UE relativas à gestão 
sustentável das florestas deverão ser elaboradas no âmbito da Estratégia da UE para as 
Florestas pós-2020;

29. Destaca a necessidade de ter em conta as ligações entre o setor florestal e outros setores, 
como a agricultura, e a sua coordenação no âmbito da bioeconomia circular, bem como 
a importância da digitalização e do investimento na educação, investigação, inovação e 
preservação da biodiversidade, que podem dar um contributo positivo para que se sejam 
encontradas novas soluções para a atenuação e adaptação às alterações climáticas e a 
criação de emprego; observa que as florestas são parte integrante do desenvolvimento 
sustentável;

30. Salienta a importância dos sistemas agroflorestais para o mundo rural, sistemas de 
muito baixa densidade, economicamente pouco viáveis, onde o rendimento anual é 
complementado por outras atividades, como a pecuária, o turismo e a caça, que 
necessitam de financiamento adequado para evitar a desertificação ou a sobre-
exploração;

31. Frisa que, devido às alterações climáticas e aos efeitos da atividade humana, as 
perturbações naturais, como incêndios, secas, inundações, tempestades, pragas, doenças 
e erosão, já ocorrem atualmente e ocorrerão mais frequentemente e intensamente no 
futuro, causando danos às florestas na UE, e que tal exigirá uma gestão dos riscos e das 
crises adaptada a cada cenário; salienta, neste contexto, a necessidade de desenvolver 
uma Estratégia da UE para as Florestas sólida para o período pós-2020, bem como 
medidas de gestão dos riscos, como sejam o reforço da resiliência europeia a catástrofes 
e mecanismos de alerta precoce, tendo em vista melhorar a preparação face a tais 
eventos e a sua prevenção, aumentar a resiliência das florestas e torná-las mais 
resistentes às alterações climáticas, por exemplo, através do reforço da gestão florestal 
sustentável e ativa e da investigação e inovação, o que permitirá otimizar a 
adaptabilidade das nossas florestas; recorda que, segundo a Agência Europeia do 
Ambiente, as principais fontes de pressão sobre as florestas na UE incluem a expansão 
das áreas urbanas e as alterações climáticas; destaca também a necessidade de propor 
melhores mecanismos de apoio, bem como recursos e instrumentos financeiros, aos 
proprietários florestais, para que apliquem medidas de prevenção e procedam à 
recuperação de áreas afetadas, como a reflorestação de terras degradadas não adequadas 



para a agricultura, recorrendo também a fundos especiais para catástrofes, 
nomeadamente através de intervenções extraordinárias, como o Fundo de Solidariedade 
da União Europeia; solicita que se garanta a coerência entre a Estratégia da UE para as 
Florestas e o Mecanismo Europeu de Proteção Civil; exorta a Comissão e os Estados-
Membros a criarem um mecanismo de emergência, e considera essencial incluir o apoio 
à silvopastorícia (pastagem florestal) nas medidas agroflorestais e incentivar os Estados-
Membros a implementá-lo no próximo programa de desenvolvimento rural; sublinha a 
necessidade de recursos adicionais, do desenvolvimento de uma gestão dos incêndios 
com base científica e de uma tomada de decisões baseada nos riscos, tendo em conta as 
causas socioeconómicas, climáticas e ambientais dos incêndios florestais; apela à 
introdução de uma componente de resposta aos desafios comuns resultantes das 
alterações climáticas;

32. Convida os Estados-Membros a conceberem iniciativas destinadas a preservar e, se 
necessário, criar florestas de elevado valor de conservação, recorrendo aos mecanismos 
e instrumentos necessários para incentivar e, se for caso disso, compensar os 
proprietários florestais, de modo a que o conhecimento e a ciência possam avançar em 
relação a estas florestas, a par da preservação dos habitats naturais;

33. Reconhece o papel da biodiversidade para garantir que os ecossistemas florestais se 
mantenham saudáveis e resilientes; destaca a importância dos sítios da rede 
Natura 2000, que podem proporcionar múltiplos serviços ecossistémicos à sociedade, 
nomeadamente matérias-primas; observa, no entanto, que são necessários 
aconselhamento técnico e recursos financeiros adicionais suficientes para gerir essas 
zonas; salienta que as perdas económicas resultantes de medidas de proteção devem ser 
compensadas de forma justa; realça a importância da integração pragmática da 
conservação da natureza na gestão sustentável das florestas, sem alargar 
necessariamente as áreas protegidas e evitando encargos administrativos e financeiros 
adicionais; apoia a criação de redes criadas com base em iniciativas dos Estados-
Membros para este efeito; exorta os intervenientes estatais ou regionais a negociarem o 
repovoamento das florestas aluviais, se for caso disso, com partes interessadas 
especializadas, com o objetivo de criar habitats ricos em biodiversidade, após o que 
serão desenvolvidos serviços ecológicos, como a absorção de substâncias nocivas que 
circulam nas águas subterrâneas; destaca os resultados do estudo de avaliação do 
impacto da PAC, em que os instrumentos e medidas da PAC são descritos como tendo 
potencial para contribuir de forma mais significativa para os objetivos de 
biodiversidade, e encoraja a exploração de formas de melhorar os instrumentos 
existentes; incentiva também o aprofundamento da investigação sobre a relação entre 
biodiversidade e resiliência;

34. Observa que quase 25 % da superfície florestal total da UE pertence à rede Natura 2000;

35. Constata que as negociações conduzidas pela Comissão Económica das Nações Unidas 
para a Europa e apoiadas pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura fracassaram no que se refere a um acordo pan-europeu sobre as florestas 
juridicamente vinculativo, dado a Federação Russa ter abandonado o processo de 
negociação; continua, porém, a defender a existência de instrumentos fortes que 
incentivem a gestão sustentável das florestas a nível pan-europeu e mundial; 

36. Sublinha que um número crescente de políticas da UE aborda as florestas de diferentes 
perspetivas; incentiva a conclusão do processo em curso, criado pela atual Estratégia da 



UE para as Florestas, para desenvolver uma abordagem de sustentabilidade baseada na 
utilização não final, com a estreita participação do Comité Permanente Florestal e dos 
Estados-Membros, que se alicerça na abordagem em duas fases da Diretiva Energias 
Renováveis reformulada; entende que a abordagem em duas fases pode ser utilizada 
noutras políticas destinadas a assegurar os critérios de sustentabilidade da biomassa 
florestal e a coerência transsetorial das políticas da UE, e a recompensar os serviços 
ecossistémicos das florestas, nomeadamente os benefícios climáticos das florestas, de 
grande importância para a sociedade; reconhece, ao mesmo tempo, que a silvicultura na 
UE já funciona de acordo com os padrões de sustentabilidade mais elevados; observa 
que a abordagem de sustentabilidade da biomassa florestal deve ter em conta a 
necessidade de competitividade da madeira em comparação com outras matérias-
primas; salienta a importância e incentiva a utilização de instrumentos desenvolvidos 
pelo mercado, como os sistemas de certificação florestal em vigor, enquanto meios de 
prova adequados para verificar a sustentabilidade dos recursos florestais;

37. Destaca a importância crucial, na execução da Estratégia da UE para as Florestas, de 
medidas de silvicultura e agroflorestais ao abrigo da PAC e de outras medidas florestais, 
bem como de assegurar condições de mercado justas e competitivas na União para o 
desenvolvimento de uma bioeconomia circular sustentável; recorda a necessidade de 
continuidade e de medidas silvícolas e agroflorestais explícitas e melhoradas no âmbito 
da PAC 2021-2027; salienta que novos cortes no orçamento da PAC teriam um efeito 
negativo no investimento na gestão sustentável das florestas e na consecução dos 
objetivos do setor florestal da UE; considera que a gestão sustentável das florestas deve 
ocupar um lugar visível nos novos planos estratégicos da PAC; sublinha a necessidade 
de reduzir os encargos administrativos que oneram as medidas florestais da UE e os 
auxílios estatais em geral, nomeadamente por forma a incentivar a promoção e a 
preservação da vegetação lenhosa no que respeita a características da paisagem e 
políticas associadas aos pagamentos dos pilares I e II, e prevendo isenções por categoria 
que permitam uma reação rápida aos desafios que se colocam às florestas; manifesta, ao 
mesmo tempo, a sua preocupação pelo facto de medidas horizontais do programa de 
desenvolvimento rural (PDR), como a iniciativa «Jovem agricultor», não incluírem 
atividades silvícolas, pelo menos em alguns Estados-Membros,

38. Salienta os benefícios da associação entre o pastoreio e a gestão florestal, 
nomeadamente no que se refere à diminuição do risco de incêndio e à redução dos 
custos da manutenção das florestas; considera que a investigação e a transferência de 
conhecimentos para os profissionais neste domínio são cruciais; destaca o valor dos 
sistemas agroflorestais extensivos tradicionais e dos serviços ecossistémicos que 
proporcionam; solicita à Comissão que coordene a estratégia da UE para as florestas 
com a Estratégia «do prado ao prato» para a realização destes objetivos e que promova 
programas de formação especializados à escala da UE, a fim de sensibilizar os 
agricultores para os benefícios e para a prática da integração da vegetação lenhosa na 
agricultura; toma nota da fraca adesão às numerosas medidas previstas no regulamento 
relativo ao desenvolvimento rural 2014-2020 e destinadas a apoiar a integração 
deliberada de vegetação lenhosa na agricultura; reconhece a capacidade da 
agrossilvicultura para aumentar a produtividade global da biomassa em áreas 
específicas e sublinha que os ecossistemas mistos produzem mais biomassa e absorvem 
mais carbono atmosférico;

39. Salienta que a União deve atribuir financiamento suficiente a medidas para o setor 
florestal, correspondendo às novas expectativas deste setor, incluindo investimentos no 



desenvolvimento de zonas florestais e na melhoria da viabilidade das florestas, na 
manutenção de redes de estradas florestais, na tecnologia florestal, na inovação e na 
transformação e utilização de produtos florestais;

40. Exorta os Estados-Membros a alinharem as suas diferentes estratégias e planos de 
gestão florestal, de modo a que as respetivas metas possam ser acompanhadas e 
oportunamente corrigidas, em vez de criarem mosaicos administrativos suscetíveis de 
ameaçar a consecução dos objetivos estabelecidos nos seus documentos estratégicos;

41. Lamenta a omissão da agrossilvicultura na proposta da PAC para o período de 
programação 2021-2027; considera fundamental que o próximo regulamento da PAC 
reconheça os benefícios da agrossilvicultura e continue a promover e a apoiar a criação, 
regeneração, renovação e manutenção de sistemas agrossilvícolas; insta a Comissão a 
promover a inclusão, pelos Estados-Membros, de medidas de apoio à agrossilvicultura 
nos respetivos planos estratégicos; 

42. Congratula-se com a iniciativa «Farm Carbon Forest» anunciada pela Comissão, que 
visa recompensar os agricultores que se comprometam com projetos destinados a 
reduzir as emissões de CO2 ou a aumentar o seu armazenamento, a fim de contribuir 
para o objetivo de neutralidade carbónica em 2050, no contexto do novo Pacto 
Ecológico Europeu;

43. Sublinha o papel essencial da investigação e inovação de alto nível na promoção do 
contributo das florestas, da agrossilvicultura e do setor florestal para superar os desafios 
atuais; frisa a importância dos programas de investigação e inovação da UE pós-2020, 
reconhece o papel do Comité Permanente de Investigação Agrícola, e constata que a 
investigação e a tecnologia fizeram grandes progressos desde a introdução da estratégia 
da UE para as florestas em 2013; sublinha a importância de incentivar a investigação, 
nomeadamente sobre os ecossistemas florestais, a biodiversidade, a substituição 
sustentável das matérias-primas e das fontes de energia de origem fóssil, o 
armazenamento de carbono, os produtos derivados da madeira e as práticas sustentáveis 
de gestão florestal; apela à continuidade do financiamento da investigação sobre os 
solos e o papel que desempenham na resiliência e na adaptação das florestas às 
alterações climáticas, na proteção e na melhoria da biodiversidade, bem como na 
prestação de outros serviços ecossistémicos e efeitos de substituição, e para reunir dados 
sobre métodos inovadores de proteção e de reforço da resiliência das florestas; observa 
com preocupação que os dados sobre as florestas primárias continuam incompletos; 
salienta que o reforço da investigação e do financiamento contribuiria positivamente 
para a atenuação das alterações climáticas, a preservação dos ecossistemas florestais e a 
promoção da biodiversidade, o crescimento económico sustentável e o emprego, 
sobretudo nas zonas rurais; toma nota da recomendação da Comissão de que uma forte 
capitalização da inovação ao longo das cadeias de valor permitiria promover a 
competitividade do setor florestal; saúda, neste contexto, a nova ambição do BEI em 
matéria de clima, com o financiamento de projetos que possam aumentar as 
oportunidades para o setor florestal, que desempenha um papel importante na 
substituição de materiais e energias fósseis; louva os esforços de investigação e 
inovação já realizados no domínio florestal, especialmente ao abrigo dos programas 
Horizonte 2020 e LIFE+; enaltece os casos em que os resultados contribuem para o 
desenvolvimento da bioeconomia sustentável, procurando um equilíbrio entre os 
diversos aspetos da gestão sustentável das florestas e realçando o papel multifuncional 
das florestas; convida a Comissão a investir na investigação e, se necessário, a 



intensificá-la, de modo a encontrar uma solução para a propagação de pragas e doenças 
nas florestas;

44. Convida a Comissão a adotar iniciativas que visem uma melhor conceção ecológica da 
maquinaria florestal, em concertação com os respetivos fabricantes, e que permitam 
conciliar um elevado nível de proteção dos trabalhadores com um impacto mínimo nos 
solos e nas águas florestais;

45. Manifesta a sua preocupação pelo facto de a superfície florestal total ter diminuído 
consideravelmente desde a década de 1990; salienta que a desflorestação global e a 
degradação florestal são problemas graves; sublinha que a Estratégia da UE para as 
Florestas deve exercer influência no contexto político mundial e integrar os objetivos e 
a ação externos da UE em matéria de promoção da gestão sustentável das florestas à 
escala mundial, tanto a nível bilateral como através de processos multilaterais 
relacionados com as florestas, colocando a tónica em medidas destinadas a pôr termo à 
desflorestação a nível mundial, nomeadamente apoiando cadeias de produção e de 
abastecimento legais, sustentáveis, não provenientes de desflorestação e não resultantes 
de violações de direitos humanos, e a assegurar a gestão sustentável dos recursos 
florestais; assinala que devem ser desenvolvidas iniciativas políticas para abordar 
questões externas à UE, com destaque para os trópicos, tendo em conta os diferentes 
graus de ambição, em termos de política ambiental, dos diferentes países tropicais, e os 
fatores na origem de práticas não sustentáveis nas florestas alheios ao setor; destaca a 
necessidade de aplicar às importações medidas de rastreabilidade e incentiva a 
Comissão e os Estados-Membros a promoverem a cooperação com países terceiros, a 
fim de consolidar padrões de sustentabilidade mais elevados; salienta a necessidade de 
promover a aplicação do Regulamento da UE relativo à madeira e do plano de ação 
FLEGT (Aplicação da Legislação, Governação e Comércio no Setor Florestal), de modo 
a impedir a entrada no mercado da UE de madeira de abate ou origem ilegais, o que 
representa uma concorrência desleal para o setor silvícola europeu; reitera a necessidade 
de sistemas de certificação e da inclusão de disposições específicas em matéria de 
gestão sustentável das florestas nos acordos comerciais; solicita uma interpretação 
coerente e sistemática do sistema de diligência devida previsto no Regulamento UE 
sobre a madeira;

46. Destaca a importância da educação e da mão de obra qualificada e com uma boa 
formação para o êxito da aplicação prática da gestão sustentável das florestas; insta a 
Comissão e os Estados-Membros a continuarem a aplicar medidas e a utilizarem os 
instrumentos europeus existentes, como o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural (FEADER), o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), o Fundo 
Social Europeu (FSE) e os programas europeus de formação (ET2020), para apoiar a 
renovação geracional e compensar a escassez de mão de obra qualificada no setor;

47. Exorta a que a importação de madeira adquirida de forma ilegal seja incluída nos 
acordos comerciais, de modo a prever a aplicação de sanções caso ocorram infrações;

48. Insta os Estados-Membros e a indústria madeireira a contribuírem de forma substancial 
para assegurar a reflorestação de superfícies iguais às desflorestadas;

49. Frisa a necessidade de aprofundar o desenvolvimento do sistema europeu de informação 
florestal (FISE) a nível da UE, tendo em consideração os sistemas existentes, sob a 
responsabilidade partilhada de todas as direções-gerais competentes da Comissão que 



trabalham sobre domínios diferentes abrangidos pelo FISE; considera que a 
coordenação deste instrumento deve ser assegurada no âmbito da Estratégia da UE para 
as Florestas; sublinha a importância da prestação, em tempo real, de informação 
comparativa, de base científica e equilibrada sobre os recursos florestais europeus, a par 
da monitorização da gestão e da preservação corretas das florestas e das reservas 
naturais, se necessário, e visando a previsão do impacto das perturbações naturais 
resultantes das alterações climáticas e das suas consequências, com indicadores 
ambientais e socioeconómicos para o desenvolvimento de qualquer política da UE no 
domínio florestal; nota que os inventários florestais nacionais constituem um 
instrumento de acompanhamento exaustivo para a avaliação dos recursos florestais e 
têm em conta considerações regionais; insta a UE a criar uma rede de vigilância das 
florestas europeias para a recolha de informações a nível local, associada ao programa 
de observação da Terra Copernicus;

50. Congratula-se com a tendência para a digitalização do setor e exorta a Comissão a 
ponderar a implementação, à escala da UE, de um mecanismo digital de rastreabilidade 
da madeira, tendo em vista a recolha de dados, a transparência sistemática, a garantia de 
condições equitativas, a redução de comportamentos anticoncorrenciais e de medidas 
indevidas deliberadas no comércio de madeira, dentro e fora da UE, através de um 
sistema de verificação; considera que tal sistema de verificação melhoraria o 
cumprimento das normas, limitaria e combateria a fraude financeira, dificultando ao 
mesmo tempo práticas concertadas e desmantelando operações e movimentos logísticos 
de exploração madeireira ilegal; incentiva o intercâmbio de boas práticas com os 
Estados-Membros que já implementaram tais reformas a nível nacional;

51. Realça que os Estados-Membros têm a competência e um papel central na preparação e 
execução da Estratégia da UE para as Florestas pós-2020; insta o Comité Permanente 
Florestal (CPF) da Comissão a apoiar os Estados-Membros nesta tarefa; destaca a 
importância do intercâmbio de informações e da participação paralela das partes 
interessadas relevantes, como os proprietários e os gestores de florestas, no grupo de 
diálogo civil sobre florestas e cortiça, bem como da manutenção das suas reuniões 
regulares e do reforço da coordenação e das sinergias com o CPF; exorta a Comissão a 
associar, pelo menos anualmente, o Parlamento à execução da Estratégia da UE para as 
Florestas; insta ao reforço do papel do CFP, a fim de assegurar a coordenação entre as 
partes interessadas relevantes e as políticas a nível da UE; salienta, além disso, que as 
autoridades locais e regionais têm um papel fundamental a desempenhar no reforço da 
utilização sustentável das florestas e, em particular, da economia rural; destaca a 
importância de uma cooperação reforçada entre os Estados-Membros para aumentar os 
benefícios da nova Estratégia da UE para as Florestas; exorta, por conseguinte, a 
Comissão e as direções-gerais com competências em matéria de florestas a trabalharem 
de forma estratégica, com vista a garantir a coerência em todo o trabalho relacionado 
com a floresta e a promover a gestão sustentável das florestas;

52. Insta os Estados-Membros a darem prioridade à manutenção de um ensino profissional 
de alto nível nos ofícios relacionados com a madeira e a construção ecológica, bem 
como a realizarem as despesas e os investimentos públicos necessários nessa matéria, 
por forma a antecipar as futuras necessidades da indústria madeireira da UE;

53. Recorda o compromisso assumido pela Comissão de tolerância zero em caso de 
incumprimento; salienta que uma série de processos por infração atualmente em curso 
contra Estados-Membros se prendem com valores insubstituíveis dos ecossistemas 



florestais europeus e insta a Comissão a agir rapidamente no âmbito desses processos;

54. Insta a que a Comissão, em coordenação com os serviços de inspeção do trabalho dos 
Estados-Membros, verifique se as máquinas colocadas no mercado e utilizadas pelas 
empresas do setor da madeira estão em conformidade com a Diretiva Máquinas 
(2006/42/CE), e dispõem de um sistema de captação e aspiração das poeiras de madeira;

55. Está convicto de que a Estratégia da UE para as Florestas deve promover e apoiar a 
partilha de boas práticas em matéria de gestão sustentável das florestas, a formação 
profissional de trabalhadores e gestores florestais, os resultados no setor florestal e a 
melhoria da cooperação entre os Estados-Membros no domínio de ações 
transfronteiriças e da partilha de informações, a fim de assegurar o crescimento de 
florestas europeias saudáveis; salienta, além disso, a necessidade de melhorar a 
comunicação sobre a importância da gestão sustentável das zonas florestais, a par da 
possibilidade de alargar, realizar e coordenar campanhas de informação sobre a natureza 
multifuncional das florestas e os muitos benefícios económicos, sociais e ambientais 
proporcionados pela gestão florestal a todos os níveis pertinentes da UE, para que todos 
os cidadãos tomem consciência da riqueza deste património e da necessidade de gerir, 
manter e explorar os nossos recursos no sentido de evitar quaisquer conflitos societais;

56. Incentiva os Estados-Membros a exortarem as respetivas partes interessadas do setor 
florestal a alcançar um segmento mais amplo da população, através de ferramentas e 
programas educativos, destinados não só a estudantes, mas também a pessoas de outras 
faixas etárias, dando ênfase à importância das florestas tanto para as atividades humanas 
como para a conservação da biodiversidade e de vários ecossistemas;

57. Observa que a digitalização e as tecnologias sustentáveis desempenham um papel 
fundamental na criação de valor acrescentado para o desenvolvimento do setor florestal; 
insta a Comissão e os Estados-Membros a incentivarem a transferência de 
conhecimentos e tecnologias e a partilharem as melhores práticas, nomeadamente em 
matéria de gestão sustentável e ativa das florestas;

o

o     o

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


