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“TAMBÉM NA FLORESTA
A DESINFORMAÇÃO
SERÁ TALVEZ O MAIOR
DESAFIO EXISTENTE.”
A União da Floresta Mediterrânica (UNAC) é uma associação que
representa os produtores florestais do espaço mediterrânico português.
Os seus associados concentram-se nas zonas que vão desde a Beira Interior
até ao Alentejo, numa área de mais de 600 mil hectares. Em entrevista
ao Portugal de Sabores e Tradições, a associação revela-nos os principais
projetos em que estão envolvidos e os desafios que a Floresta Mediterrânica
Nacional enfrenta, nomeadamente com as alterações climáticas.
Manifestam ainda a sua preocupação com uma parte específica da Estratégia
para a Biodiversidade 2030, com pontos que consideram extremistas e
fundamentalistas. E alertam ainda para a muita desinformação que existe
sobre o sector florestal.
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O que é a UNAC? Em que consiste a
vossa atividade?
A UNAC congrega objetivos e vontades comuns de um conjunto de organizações de
produtores florestais com posicionamentos
próximos em matérias estruturantes como
a defesa do direito de propriedade, a livre
iniciativa, a imprescindibilidade da viabilidade económica da atividade produtiva
e a importância dos valores ambientais.
Constituída com base em realidades locais
bem diferenciadas, mas complementares,
com um eixo comum que são os sistemas
agroflorestais mediterrânicos. As nossas
associadas, seis organizações de produtores florestais - ACHAR, AFLOBEI,
AFLOSOR, ANSUB, APFC e SUBEREVORA - representam mais de 1200 produtores e uma área associada próxima de 660
mil hectares.
Defendemos uma gestão profissionalizada e ativa das propriedades, através de
uma abordagem territorial integrada à
escala da paisagem com vista à redução
dos riscos, nomeadamente com as Zonas
de Intervenção Florestal (ZIF) e com a
Certificação da Gestão Florestal (FSC e
PEFC), enquanto motor de boas práticas.
Somos responsáveis pela maior parcela
gerida do território nacional e acreditamos que esta é uma aposta de sentido
único que estará intimamente ligada a um
futuro melhor para os territórios rurais.

Presidente da Direção da UNAC
Eng. António Gonçalves Ferreira

Ao nível da I&I (Investigação e Inovação), quais são os principais projetos em que estão envolvidos?
A UNAC está atualmente envolvida em
14 projetos de investigação a nível nacional e internacional. A maioria tem
como objetivo a procura de soluções
para problemas há muito identificados
pelo sector da produção, principalmente focados no sobreiro, no pinheiro manso e na azinheira, os principais sistemas
agroflorestais portugueses.
Muitos destes projetos decorreram de
um trabalho prévio realizado ao nível
de dois Centros de Competência, o do
Sobreiro e da Cortiça e o do Pinheiro
Manso e do Pinhão. Os quais, num processo participativo entre a Investigação,
a Produção e a Indústria, estabeleceram
prioridades de investigação e lacunas
de conhecimento que era urgente colmatar nestas florestas para garantir a
sua sustentabilidade futura em termos
económicos, sociais e ambientais. Destes, salientamos a definição de recomendações de fertilização para os montados de sobro e para os pinhais mansos
e a procura de meios de controlo para
as pragas e doenças que atacam e diminuem a vitalidade e a produtividade
destes sistemas produtivos.
A nível internacional coordenamos, no projeto INCREDIBLE, a Rede de Inovação da
Cortiça, cujo objetivo é a transferência de

conhecimento sobre os produtos florestais
não lenhosos na região mediterrânica.
Somos ainda parceiros no projeto LIFE
Montado ADAPT, dedicado às medidas
de adaptação às alterações climáticas nos
montados portugueses e espanhóis.
Os Desafios da floresta
Quais são, neste momento os maiores desafios enfrentados pela floresta
mediterrânica nacional?
Num sector que é estratégico para o
país, temos desafios que precisamos de
resolver:
- a manutenção da sustentabilidade dos
sistemas agroflorestais num cenário de
alterações climáticas, especialmente no
seu pilar económico;
- a sociedade está mal informada sobre
a floresta mediterrânica e enferma ainda de mitos e falsas mensagens transmitidas nos media;
- os meios continuam a ser investidos
de forma incorreta, tentando corrigir em
vez de prevenir. É o caso dos incêndios
florestais, onde o investimento devia
incidir na prevenção através da gestão
florestal e da criação de condições para
o ordenamento do território, quando vão
sistematicamente no orçamento do Estado para meios de ataque;
- os projetos de investigação sobre temas e problemas florestais têm prazos
perfeitamente desajustados à realidade
do sector. Se um sobreiro leva 40 anos
a produzir a primeira cortiça com valor
comercial, e é descortiçado de 9 em 9
anos, que conclusões se podem obter
em projetos que têm prazos de 2 a 5
anos e sem garantias de continuidade?
- há falta de profissionais qualificados
na área da engenharia florestal, o que
também espelha a visão da sociedade
sobre a profissão.
De que forma terá de ser feita a
adaptação do sector florestal às alterações climáticas?
As alterações climáticas potenciaram
um conjunto já existente de riscos no
sector florestal, mas com os quais temos
agora de lidar de forma mais frequente
e intensa. Para além de fatores como os
incêndios florestais ou a desertificação,
a diminuição da quantidade anual de
precipitação ou a sua concentração em
menores períodos do ano tem impactos
fortíssimos sobre o ciclo de desenvolvimento anual de cada espécie. As pragas
e doenças, anteriormente enquadradas
pelas estações do ano e com períodos de
ataque mais reduzidos, têm agora condições para sobreviverem e provocarem
danos durante mais tempo em cada ciclo
biológico. A diminuição da produtividade e o eventual aumento na taxa de mortalidade das árvores e perda de vitalidade são também consequências previstas
nos cenários de alteração climática.
A floresta viu reconhecida, com o Pacto
Ecológico Europeu, o seu papel fundamental em termos de mitigação das
alterações, enquanto sumidouro dos
gases com efeito de estufa. Em termos
de adaptação será necessário melhorar
a adaptação genética de espécies arbóreas locais o que pode implicar a substituição de espécies em declínio por
espécies melhor adaptadas ao clima.
Também as técnicas de reflorestação
têm de ser repensadas, minimizando o
impacto sobre os solos, evitando a erosão e a desertificação, nomeadamente
com estratégias de não mobilização.

A incorporação de técnicas já vulgarizadas noutros sectores produtivos, como
a rega ou a migração assistida devem
também ser testadas e ponderado o seu
custo-benefício.
Como avalia a imagem do sector florestal na opinião pública atualmente?
A sociedade cada vez mais urbanizada,
tem uma imagem perfeitamente bucólica
da floresta na qual o papão da eucaliptização, a par com os incêndios florestais
são os principais medos associados.
Entre a floresta naturalizada e as plantações, há um leque diverso de sistemas
florestais produtivos que assegura emprego rural, contribui para contrariar
o êxodo populacional para as cidades,
são garante de biodiversidade e conservação do solo, da água e do sequestro
de carbono.
Mas estas funções só estão asseguradas
porque existem proprietários, gestores
florestais, técnicos e operadores que
diariamente investem os seus recursos
humanos, intelectuais e financeiros na
implementação e melhoria da gestão,
na procura da tecnologia mais atual e
na colaboração com as entidades de
investigação para gerar avanços de conhecimento. E tudo isto é desconhecido
pela Sociedade em geral, que encara,
erradamente, a floresta natural como a
melhor opção, esquecendo que uma floresta natural arde com mais facilidade
e intensidade porque não tem gestão.
Uma floresta natural contribui também
na provisão de serviços de ecossistema
mas não para o Produto Interno Bruto
nacional. Uma floresta natural desenvolve-se sem gerar empregos…
Também na floresta, como nos restantes
sectores, a desinformação será talvez o
maior desafio existente.
Estão diretamente envolvidos na “Rede
de impacto e adaptação às alterações
climáticas, no território nacional, nos
sectores agrícola e florestal”. Como
está a correr este trabalho exaustivo?
Este projeto, que decorre desde 2018,
está agora a chegar ao seu fim. Incidindo
sobre os sectores floresta, milho, regadio
e tomate de indústria, teve por objetivo
analisar e compilar a informação existente sobre as alterações climáticas e torná-la acessível aos utilizadores finais –
os agricultores e os produtores florestais.

Para isso foram publicados dois catálogos de projetos, um agrícola e outro
florestal, com a compilação dos projetos
de investigação mais recentes sobre alterações climáticas nestes sectores. Foi
também disponibilizada on-line no site
da Rede Rural Nacional uma plataforma com a listagem dos projetos e artigos
científicos para facilitar a consulta. E
foram ainda elaboradas quatro fichas de
extensão sobre as medidas existentes
de adaptação às alterações climáticas
sobre as quais também existirão vídeos
de divulgação nas plataformas digitais.
Toda a informação encontra-se acessível no site da UNAC em http://www.
unac.pt/index.php/projetos/a-decorrer/
riaac-agri-pdr-2020-rrn-2018-2020 .
Foi um trabalho exaustivo, mas no qual
a colaboração das várias entidades parceiras, a ANPROMIS, o COTR, a FNOP
e o ISA conseguiram atingir os objetivos
a que se propuseram.
No que toca à qualificação, nomeadamente através da vossa Escola Nacional de Quadros da Floresta Mediterrânica, qual é o balanço que fazem da
vossa intervenção?
O balanço é muito positivo. A Escola
Nacional de Quadros da Floresta Mediterrânica surgiu duma necessidade
identificada pelo INIAV e pelas Organizações de Produtores Florestais em termos de transferência de conhecimento.
Muitos dos projetos de I&I realizados
nas Universidades e nos Institutos de
Investigação terminam com resultados
e publicações científicas que não estão
ao alcance dos técnicos ou dos gestores
florestais. Esta escola pretende colmatar essa falha, trazendo os investigadores a reuniões periódicas com técnicos
e produtores florestais para uma atualização de conhecimentos, mas também
para uma troca de experiências em termos do conhecimento gerado, da prática existente e do conhecimento a gerar,
para dar resposta aos problemas destes
sistemas produtivos.
Ao longo de 4 anos foram realizadas
19 sessões da Escola de Quadros, com
componente teórico-prática e visita às
áreas experimentais para demonstração
dos resultados obtidos, de forma a que
os técnicos presentes possam de futuro
difundir este conhecimento junto dos
produtores florestais na gestão corrente
das suas explorações.

Quais são as vossas expectativas em
relação à INOVTechAgro?
A iniciativa do INOVTechAgro é mais
um fruto do bem sucedido caminho dos
“Centros de Competência” que possibilitou uma segunda geração de iniciativas, não de fileira mas temáticas.
Um modelo de gestão do território de
base agroflorestal, com futuro, está intimamente relacionado a soluções inovadoras e com incorporação de tecnologia, com uma forte base científica. Um
fórum com estas características pode
ser muito benéfico para todos os sectores e possibilita uma maior transferência de conhecimento, mais rápida e
transversal, não deixando que ninguém
fique para trás.
Foi o modelo seguido para a temática das
alterações climáticas e também aqui pode
fazer a diferença.
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Estratégia para a
Biodiversidade 2030
Qual é a vossa posição relativamente à Estratégia para a Biodiversidade
2030? Quais deverão ser as prioridades deste programa?
A estratégia para a Biodiversidade
2030 advoga o “Net-gain Principle”,
modelo que está na base dos sistemas
agroflorestais mediterrânicos e que é
corolário da sua sustentabilidade económica e social, o ganho ambiental que
proporcionam.
Em Portugal estamos muito próximo
dos objetivos quantitativos fixados, nomeadamente no que respeita à cobertura territorial das áreas protegidas ou às
áreas totalmente protegidas. Revemo-nos em muito do proposto para o Novo
Plano Natureza, como seja a melhoria
do estado das atuais áreas de proteção,
a redução da pressão sobre os habitats
ou as garantias de um uso sustentável.
Preocupa-nos uma parte do documento,
extremista e fundamentalista, que ao
pretender impor objetivos irrazoáveis,
como o da agricultura biológica, incluir leviandades como o “tree planting
cities”, ou promover a delação e a revisão da convenção de Aahrus, podem
dificultar o compromisso, que aliás os
extremistas nunca procuram.
Se a implementação da Estratégia da Biodiversidade salvaguardar os princípios da
corresponsabilidade, cogestão e diálogo
entre as partes terá todo o nosso suporte
e envolvimento. O qual é, aliás, determinante do seu sucesso tendo em conta que
somos nós os gestores do território.

