PRESS-RELEASE
UNAC PARTICIPA EM CONFERÊNCIA INTERNACIONAL
SOBRE ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS
FLORESTAIS
Seminário reuniu especialistas e estudos de caso sobre estratégias de
prevenção florestal nos Países do Sul da Europa
Lisboa, 14 de Janeiro de 2013 – Nos passados dias 7 e 8 de Janeiro, a UNAC - União da
Floresta Mediterrânica participou na 4.ª Conferência Internacional "Strategies on
Forest Fire Prevention in Southern European Forests", que decorreu em Bordéus,
França.
Organizado pela USSE – União dos Silvicultores do Sul da Europa, pelo Instituto
Europeu da Floresta Cultivada e pela Associação Regional de Defesa da Floresta
Contra Incêndios da Aquitânia, esta Conferência Internacional pretendeu identificar,
avaliar e apresentar diferentes estratégias de sucesso no âmbito da prevenção contra
incêndios florestais (http://www.efiatlantic.efi.int/portal/events/forum_dfci/), contou
com participantes de diversos países europeus.
A UNAC foi convidada a apresentar a estratégia de prevenção desenvolvida pelas suas
associadas, a qual assenta em cinco eixos de intervenção: fomento da gestão e do
investimento florestal; criação de zonas de intervenção florestal; criação de Sistemas
de Defesa da Floresta Contra Incêndios; desenvolvimento da certificação florestal e
criação de um seguro contra incêndios florestais, e para identificar quais são os
obstáculos ao apoio ao investimento em matéria de DFCI, questão relevante no
âmbito do próximo Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020.

Para mais informações contacte:
Nuno Mendes Calado
Secretario Geral
UNAC - União da Floresta Mediterrânica
Av. Colégio Militar, Lote 1786, 1549-012 Lisboa
T: 21 710 00 14 | 912 344 531
geral@unac.pt
NOTAS PARA OS EDITORES - A UNAC – União da Floresta Mediterrânica representa os interesses dos produtores
florestais do espaço mediterrânico português junto das instituições nacionais e europeias, através de uma
estratégia de intervenção de cariz técnico-político. Acompanha e analisa todos os processos e iniciativas com
relevância e interesse para os seus associados, como é o caso das políticas rurais, florestais, ambientais e fiscais.
Através da UNAC, as organizações de produtores florestais do espaço mediterrânico definem posições comuns
sobre temas estratégicos e transversais, desenvolvendo contributos e participações válidas, construtivas e
tecnicamente fundamentadas. Tem uma área territorial de influência de dois milhões de hectares.
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