PRESS-RELEASE
UNAC PARTICIPA EM JORNADA NO PARLAMENTO
EUROPEU SOBRE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS
FLORESTAIS
Seminário reúne estudos de caso sobre estratégias de prevenção
florestal
Lisboa, 15 de Março de 2011 – No próximo dia 16 de Março, a UNAC - União da
Floresta Mediterrânica participa na Jornada “Contra os Incêndios Florestais: a
Prevenção” no Parlamento Europeu, em Bruxelas, entre as 14H00 e as 17H00.
Organizado pela USSE – União dos Silvicultores do Sul da Europa, e sob a Presidência
dos Eurodeputados Gaston Franco (França) e José Manuel Fernandes (Portugal), esta
Jornada pretende apresentar diferentes exemplos de estratégias de prevenção contra
incêndios florestais em Portugal, Espanha, França e Canadá, assim como alertar para a
importância desta temática no âmbito da discussão do Livro Verde sobre a protecção
das florestas e a informação florestal na UE: preparar as florestas para as alterações
climáticas.
http://www.usse-eu.org/Noticias/contra-los-incendios-forestales-la-prevencion
A UNAC apresentará 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.
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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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