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PRESS-RELEASE 
 
 
 

AS FLORESTAS MULTIFUNCIONAIS NA ESTRATÉGIA EUROPEIA 

21 de janeiro de 2020, Lisboa – Num evento organizado pelas associações europeias de produtores 
florestais (CEPF, Copa-Cogeca, ELO e EUSTAFOR) a UNAC salientou a importância dos montados de sobro e 
de azinho enquanto florestas multifuncionais e o seu contributo na prestação de serviços do ecossistema, 
sensibilizando para a necessidade de considerar os sistemas agroflorestais na Estratégia Florestal Europeia 
que será elaborada durante o ano de 2020. 
 
Moderado pelo deputado Petri Sarvamaa, relator da iniciativa parlamentar dedicada à Estratégia Florestal 
Europeia, neste evento foram apresentadas várias tipologias de floresta na Europa, tendo ficado 
demonstrado que a diversidade existente obrigará a soluções feitas à medida e não a receitas transversais. A 
necessidade de equilíbrio entre as componentes economia x ambiente x social foi salientada como urgente, 
ao contrário do que aparenta estar plasmado no recente Green Deal, em que o ambiente parece sobrepor-
se às restantes vertentes, pressupondo que a futura Estratégia Florestal estará enquadrada numa Estratégia 
Europeia para a Biodiversidade e não o contrário. 
 
As florestas foram chamadas a ter um papel crucial na política de adaptação e mitigação climática, mas o 
sucesso depende das soluções propostas acautelarem a componente produtiva, uma vez que esta se afigura 
como fundamental na manutenção e desenvolvimento das economias rurais. 
 
Também na prestação dos serviços de ecossistema ficou patente que a maximização de determinados 
serviços, nomeadamente através da renaturalização das florestas constituirá um risco à conservação das 
mesmas nos ecossistemas mediterrânicos, onde o fogo é o maior risco a considerar. As florestas precisam de 
gestão para um contributo eficaz em termos de sequestro de carbono, preservação da biodiversidade, 
conservação do solo e da água, resiliência aos incêndios florestais, etc.   
 
Em Portugal, numerosos estudos científicos comprovam que a gestão dos montados assegura uma maior 
quantidade e diversidade nos serviços do ecossistema do que os montados abandonados ou intensamente 
explorados em todos os seus recursos. Foi, e é ainda, a conjugação da silvicultura e da agricultura na mesma 
parcela que permitiu chegar até hoje com este património florestal de elevado valor ambiental. Esperamos 
que continue a sê-lo numa futura estratégia europeia.    
 

Leaving the forests to himself will dramatically worsen the current status. If we manage to 
include multifunctionality on the European Strategy for Forestry, we have earned this day. 

 
Foram as palavras finais do eurodeputado Petri Sarvamaa, no encerramento do evento. 
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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. 


