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A Estratégia da UE para as Florestas para 2030 
 
A Comissão Europeia apresentou a nova Estratégia da UE para as Florestas 
 
 

A Comissão Europeia apresentou a 16 de Julho a nova Estratégia da UE para as Florestas (COM(2021) 
572 final), tendo como horizonte 2030 – a anterior havia sido adoptada em 2013 e objecto de 
avaliação em 2018.  

O documento será agora apreciado pelos comités europeus Económico e Social e das Regiões, bem 
como pelo Parlamento Europeu, podendo depois a Comissão avançar com as propostas legislativas 
que darão cumprimento às intenções referidas na estratégia. 

Diferentemente da estratégia definida em 2013 (COM(2103) 659 final), focada no assegurar da 
sustentabilidade da gestão florestal e na integração da floresta e da silvicultura nas diferentes 
políticas comunitárias com elas relacionadas, a estratégia em 2021 centra-se antes do mais no 
contributo que floresta e silvicultura podem dar para o cumprimento do objectivo de se alcançar uma 
economia sustentável e neutra sob o ponto de vista do clima em 2050.  

Como refere inequivocamente, a nova estratégia está ancorada no Pacto Ecológico Europeu e na 
Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030 e visa contribuir para alcançar em 2030 pelo menos 
55% da meta de redução de gases de efeito de estufa, tal como previsto na Lei europeia em matéria 
do clima. Desta forma, floresta e silvicultura deixam em certa medida de ser objecto independente 
do interesse e actuação sectorial da União Europeia para passarem antes a ser instrumento de 
algumas das suas mais importantes e abrangentes políticas. Essa alteração da natureza da estratégia 
entre a versão de 2013 e a actual é constatável também pela mudança do cariz operacional que lhe 
é conferida pela Comissão.  

 

A EFUE 2030 

A estratégia estabelece o quadro político que, desejavelmente, “permitirá que as florestas da UE se 
expandam e sejam saudáveis, diversas e resilientes, contribuindo significativamente para a 
biodiversidade, o bem-estar das populações das áreas rurais e uma bioeconomia de base florestal 
sustentável”. 

Organiza-se em torno de seis domínios, que são: 

─ o apoio às funções socioeconómicas das florestas; 
─ a protecção, a recuperação e a expansão as florestas da UE para combater as mudanças 

climáticas, reverter a perda de biodiversidade e garantir ecossistemas florestais resilientes e 
multifuncionais; 
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─ a monitorização estratégica das florestas; 
─ uma forte agenda de pesquisa e inovação para as florestas europeias; 
─ um quadro de governação das florestas europeias compreensivo e coerente. 

 

Esta estrutura da EFUE 2030 é simples e cobre os principais aspectos de governação, considerando 
os aspectos económico, ambiental e climático, o estado dos recursos, a investigação e a inovação e, 
finalmente, a organização de governo. E, formalmente, pouco se afasta das oito áreas de prioridade 
da estratégia de 2013. 

Difere daquela essencialmente na fundamentação, toda ela mais assente em preocupações de cariz 
ambiental amplo e focada na prossecução dos propósitos do Pacto Ecológico Europeu, e também na 
sua mais desenvolvida dimensão operacional.  

Numa inventariação muito sintética dos aspectos mais relevantes da EFUE 2030, podemos dizer que: 

─ no apoio às funções socioeconómicas das florestas, defende uma utilização de produtos de 
madeira, de vida longa, como na construção, o respeito do princípio da utilização em cascata 
dos produtos florestais, a substituição de produtos carbono intensivos e de origem fóssil por 
produtos de base florestal e, ainda, a promoção da bioeconomia com base florestal em 
produtos não lenhosos e no ecoturismo; 
 

─ o capítulo da protecção e recuperação das florestas da UE resulta em parte da Estratégia de 
Biodiversidade da UE para 2030 – nomeadamente, na meta de colocar pelo menos 30% do 
território da UE sob protecção, de estabelecer um instrumento juridicamente vinculativo para 
a recuperação dos ecossistemas e de promover a plantação de 3 mil milhões de árvores até 
2030 – e contempla a protecção das últimas parcelas de florestas primárias e florestas antigas 
da Europa, o reconhecimento de indicadores adicionais  e níveis-base para a gestão florestal 
sustentável no âmbito do processo pan-europeu Forest Europe, a monitorização do estado 
das florestas europeias, afectadas por pragas, doenças, espécies invasoras e desastres 
naturais ou, simplesmente, e ainda incentivos financeiros para proprietários e gestores 
florestais aumentarem a área florestal e qualidade da sua gestão (via Planos Estratégicos para 
2023-2027) e um quadro regulatório para a certificação das “remoções de carbono”,  
respeitando o previsto no Plano de Acção para a Economia Circular; 
 

─ no que respeita à monitorização das florestas, será apresentada uma nova proposta legislativa 
com o objectivo de garantir um sistema coordenado de inventário e monitorização florestal, 
recolha de dados e reporte na UE. 
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São, sem dúvida, positivos para a produção florestal europeia: 

─ o reconhecimento da indispensabilidade da viabilidade económica da acção requerida aos 
proprietários e gestores florestais e de que é nos produtos lenhosos que hoje encontram a 
quase totalidade da remuneração da sua actividade produtiva; 

─ a sustentação de que os proprietários e gestores florestais precisam de motivação e apoios 
financeiros para poderem providenciar, para além de madeira e produtos não-lenhosos;  

─ a promoção da bioeconomia dos produtos florestais não-lenhosos, incluindo a cortiça, e do 
ecoturismo em espaços florestais; 

─ a defesa do princípio de cadeias de valor longas, assentes no princípio da “utilização em 
cascata”, em detrimento da utilização de produtos de base florestal efémeros e de baixo valor 
acrescentado, apoiando a utilização da madeira e de outros produtos florestal em edificações; 

─ como sua decorrência, a limitação do recurso a produtos lenhosos para fins energéticos às 
situações em que não possam ser passíveis de qualquer outra utilização; 

─ também serviços dos ecossistemas e, por meio da proteção e recuperação florestal, aumentar 
a resiliência de suas florestas; 

─ a referência ao incremento da captação de fundos de desenvolvimento rural para a 
concretização desta estratégia e a recomendação aos Estados-membros para que nos seus 
Planos Estratégicos para 2023-2027 considerem reforçadamente as suas florestas; 

─ o plano para a plantação adicional de 3 mil milhões de árvores constitui uma possibilidade 
real para melhorar significativamente e expandir os sistemas agroflorestais, como o são os 
nossos montados, e também a capacidade de providenciar serviços dos ecossistemas passíveis 
de remuneração de uma parte das explorações agrícolas explorações. 
 

São factores de contestação ou, pelo menos, de preocupação: 

─ a ligeireza de generalizações como as que se fazem relativamente aos povoamentos 
monoespecíficos e à prática de cortes rasos, os primeiros indicados como adversos à 
biodiversidade e menos resilientes e aquela técnica de silvicultura como afectando a 
biodiversidade e a retenção do carbono abaixo do solo; 

─ o apoio à aplicação de conceitos e modelos de gestão florestal, como os da “silvicultura 
próxima da natureza”, cuja sustentação económica é muito questionável; 

─ a propensão da Comissão para esquemas de certificação novos, como as da remoção de 
carbono e da “silvicultura próxima da natureza”, ou adicionais como para a gestão florestal 
sustentável (GFS), com a proposta de indicadores adicionais e níveis-base; 

 

Refira-se por fim que uma parte importante das acções e medidas referidas na EFUE 2030 não lhe são 
próprias, mas decorrem de regulamentação comunitária já em vigor, de planos de acção já 
estabelecidos ou de outras estratégias comunitárias já aprovadas, pelo que referências criticas ou 
favoráveis a elas são neste momento extemporâneas e, principalmente, improdutivas. 
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Como exemplos: 

─ no contexto da revisão do Regulamento dos Produtos de Construção, a Comissão 
desenvolverá uma metodologia padrão, robusta e transparente para quantificar os benefícios 
climáticos dos produtos de construção em madeira e outros materiais de construção; 
 

─ a proposta de revisão da Diretiva de Energia Renovável, como parte do pacote Fit-for-55, 
estabeleceu salvaguardas concretas adicionais e inclui critérios de sustentabilidade 
reforçados para bioenergia, ampliando seu âmbito de aplicação e alargando áreas proibidas 
para o fornecimento (proibição de fornecimento de biomassa florestal a partir de florestas 
primárias e limitação em florestas altamente biodiversa); 
 

─ com já antes se mencionou, Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030 contempla a 
protecção das florestas primárias e das florestas antigas na Europa, a plantação adicional de 
3 mil milhões de árvores até 2030 e um instrumento juridicamente vinculativo para a 
recuperação dos ecossistemas, com uma preocupação particular com os ecossistemas com 
maior potencial para capturar e reter carbono, de que as florestas são exemplo evidente; 
 

─ o quadro regulatório para a certificação das “remoções de carbono”, como também já se viu, 
está previsto no Plano de Acção para a Economia Circular. 

 

 


