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Plenário

Florestas: Parlamento Europeu
salienta papel importante da
produção de materiais como a
cortiça
O contributo de uma gestão sustentável das florestas e da
silvicultura para o crescimento, o emprego, a biodiversidade e a
atenuação das alterações climáticas e dos riscos de incêndios é
destacado num relatório hoje aprovado pelo Parlamento Europeu
sobre a nova estratégia da UE para as florestas. O relatório
salienta, por exemplo, o papel importante da produção e utilização
sustentáveis de materiais como a madeira e a cortiça para a criação
de emprego verde e da investigação e inovação no setor.

O relatório, aprovado por 566 votos a favor, 66 contra e 45 abstenções,
destaca a oportunidade de os Estados-Membros e as regiões utilizarem
os fundos disponíveis no âmbito dos respetivos programas de
desenvolvimento rural para apoiar a gestão florestal sustentável e
promover a agrossilvicultura, "bem como para oferecer bens públicos
ambientais, como a produção de oxigénio, sumidouros de carbono e a
proteção das culturas dos efeitos das alterações climáticas, além de
estimular as economias locais e criar emprego verde".

Os eurodeputados exortam a Comissão Europeia a avaliar, do ponto de
vista das prioridades relativas à silvicultura e à transformação de
madeiras, os programas europeus de I&D (Horizonte 2020) e o
programa para a competitividade das pequenas e médias empresas
(COSME) e, se for caso disso, a desenvolver novos instrumentos para o
setor florestal e promover a investigação de soluções eficazes em
termos de custos para produtos de madeira novos e inovadores.

"Cada euro investido na investigação e na inovação no domínio da
bioeconomia ao abrigo do Programa Horizonte 2020 irá gerar uma mais-
valia de cerca de 10 euros", diz o documento.

Cortiça

O Parlamento Europeu salienta também o papel importante da produção
e utilização sustentáveis de materiais florestais como a cortiça para o
desenvolvimento de modelos económicos sustentáveis e a criação de
emprego verde.

O papel multifuncional das florestas

Os eurodeputados reconhecem que a UE tem um papel a desempenhar
no âmbito do apoio às políticas nacionais que visam a gestão ativa,



multifuncional e sustentável das florestas e no reforço da cooperação
para dar resposta a desafios transfronteiriços, como os incêndios
florestais, as alterações climáticas e as catástrofes naturais, ou as
espécies exóticas invasoras.

"A estratégia florestal da UE deve focar a gestão sustentável das
florestas e o seu papel multifuncional dos pontos de vista económico,
social e ambiental, devendo igualmente assegurar uma melhor
coordenação e comunicação das políticas da Comunidade direta ou
indiretamente ligadas à silvicultura", defendem os deputados.

Plano de ação sobre a desflorestação

O Parlamento Europeu convida a Comissão a desenvolver um plano de
ação sobre a desflorestação e a degradação florestal, sublinhando a
importância de prever não só a conservação e gestão das florestas
existentes, mas também a reflorestação das zonas desflorestadas.

Dados

Cerca de 40% da superfície terrestre da UE está coberta por florestas.
Estas absorvem e armazenam cerca de 10% das emissões de carbono
da UE.

Cerca de 60% das florestas da UE são privadas, existindo cerca de 16
milhões de proprietários florestais privados.

O setor florestal emprega atualmente mais de três milhões de cidadãos
europeus.

Link

Relatório sobre uma nova estratégia da UE para as florestas e o setor florestal
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