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NOTA INFORMATIVA
de: Secretariado-Geral
para: Delegações
Assunto: Enfrentar os desafios da desflorestação e da degradação florestal para combater as 

alterações climáticas e a perda de biodiversidade
– Conclusões do Conselho

Enviam-se em anexo, à atenção das delegações, as conclusões aprovadas pelo Conselho (Ambiente) 

em 4 de Dezembro de 2008.
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ANEXO

Enfrentar os desafios da desflorestação e da degradação florestal para combater 
as alterações climáticas e a perda de biodiversidade

– Conclusões do Conselho –

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

RECORDANDO

(1) As conclusões do Conselho (Ambiente) de 20 de Outubro de 2008, em que se insiste na 

importância de o acordo de Copenhaga conter um compromisso ambicioso sobre a redução 

das emissões resultantes da desflorestação e da degradação das florestas nos países em 

desenvolvimento, bem como sobre o papel da conservação e da gestão sustentável das 

florestas e do reforço das reservas de carbono das florestas;

(2) As conclusões dos Conselhos (Ambiente) de 20 de Fevereiro e 28 de Junho de 2007 e 

de 3 de Março de 2008, bem como as conclusões do Conselho Europeu da Primavera 

de 13-14 de Março de 2008, em que se salienta a necessidade de criar sinergias entre as 

políticas em matéria de alterações climáticas e de biodiversidade como forma de assegurar 

benefícios associados nestas duas áreas, nomeadamente no que respeita à desflorestação e à 

degradação florestal;

(3) O Plano de Acção da UE em matéria de Biodiversidade até 2010 e Mais Além, que sublinha o 

empenhamento da UE em alcançar a meta fixada a nível mundial que consiste em reduzir 

significativamente a taxa de perda de biodiversidade e o objectivo da União de pôr termo à 

perda de biodiversidade no seu território;

(4) O Plano de Acção da UE em matéria de Aplicação da Legislação, Governação e Comércio no 

Sector Florestal (FLEGT) 1, adoptado em 2003, que aborda o problema da exploração 

madeireira ilegal e do comércio relacionado com esta prática e o Regulamento FLEGT 2, 

adoptado em 2005, que estabelece o quadro jurídico para a importação de madeira originária 

de países parceiros para a UE;

  
1 COM(2003) 251.
2 Regulamento (CE) n.º 2173/2005 do Conselho.
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(5) As conclusões do Conselho (Competitividade), de 25 de Setembro de 2008, sobre a 

comunicação da Comissão Europeia intitulada "Contratos públicos para um ambiente 

melhor", bem como as conclusões do Conselho (Ambiente), de 4 de Dezembro de 2008, 

em que se promovem a produção e o consumo sustentáveis de recursos naturais e matérias-

-primas, nomeadamente o papel e os produtos da madeira;

(6) As conclusões do Conselho (Agricultura), de 5 de Outubro de 2007, congratulando-se com a 

adopção de um instrumento juridicamente não vinculativo referente a todos os tipos de 

floresta no quadro do Fórum das Nações Unidas sobre as Florestas, salientando o 

empenhamento da UE em contribuir positiva e activamente para a sua implementação e a 

necessidade crescente de coerência nas políticas sobre questões florestais a nível 

internacional, bem como as conclusões do Conselho de 28 de Janeiro de 2008, em que este 

toma nota da adopção, pela Assembleia Geral da ONU, de um instrumento juridicamente não 

vinculativo referente a todos os tipos de floresta no quadro do Fórum das Nações Unidas 

sobre as Florestas, e que se destina a reforçar o empenhamento e a acção política a todos os 

níveis para pôr efectivamente em prática uma gestão sustentável de todos os tipos de florestas 

e para alcançar os objectivos globais comuns no tocante às florestas, designadamente, inverter 

a tendência de redução do coberto florestal em todo o mundo mediante uma gestão florestal 

sustentável que inclua a protecção e regeneração das florestas, a florestação e a reflorestação, 

e redobrar esforços para prevenir a degradação das florestas;

(7) O Quarto Relatório de Avaliação do PIAC, que afirma que as medidas de atenuação dos 

efeitos das alterações climáticas específicas para as florestas podem, não só reduzir 

consideravelmente as emissões de CO2 na fonte e intensificar a sua remoção por sumidouros a 

baixo custo, mas também ser concebidas para criar sinergias com a adaptação às alterações 

climáticas, a conservação da diversidade biológica e o desenvolvimento sustentável;

(8) A comunicação da Comissão 1 que propõe a criação de uma nova aliança contra as alterações 

climáticas entre a União Europeia e os países em desenvolvimento mais pobres e mais 

afectados pelas alterações climáticas, e que simultaneamente dispõem de menor capacidade 

para as enfrentar: a "Aliança Global contra as Alterações Climáticas", que define a redução 

das emissões resultantes da desflorestação como um dos domínios prioritários de uma 

cooperação reforçada.

  
1 COM(2007) 540.
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CONSIDERANDO O SEGUINTE:

(9) As florestas proporcionam uma gama vital de produtos e serviços, nomeadamente serviços 
ecossistémicos, de que dependem a subsistência e o bem-estar da humanidade e em especial a 
satisfação das necessidades quotidianas das comunidades locais de muitos países em 
desenvolvimento;

(10) A desflorestação é responsável por cerca de 20% das emissões mundiais de dióxido de 
carbono. A redução das emissões resultantes da desflorestação e da degradação florestal será 
por conseguinte essencial para alcançar o nosso objectivo, que consiste em limitar o 
aquecimento do planeta a 2°C acima dos níveis pré-industriais. Há estudos que indicam que 
esta redução é também um método economicamente eficiente de combate às alterações 
climáticas;

(11) A desflorestação e a degradação florestal são os principais motores da perda de 
biodiversidade. As florestas tropicais, nomeadamente, acolhem cerca de metade de todas as 
espécies terrestres e desempenham um papel central no funcionamento da biosfera. A 
desflorestação e degradação florestal, a prolongar-se, traduzir-se-ão numa diminuição
significativa da biodiversidade, inclusive na extinção de espécies e na perda associada de bens 
e serviços;

(12) A exploração madeireira ilegal é uma das causas directas da desflorestação e da degradação 
florestal, e o reforço da aplicação das leis da governação e das instituições no domínio 
florestal a nível local e nacional, bem como o combate ao comércio e ao consumo de madeiras 
provenientes de abates ilegais, são necessários para uma resposta política eficaz;

(13) As causas da desflorestação e da degradação florestal são complexas e diferem de país para 
país e consoante as épocas. No entanto, em grande parte, as florestas são destruídas por ser 
mais rentável a curto prazo abater as árvores de uma forma não sustentável e utilizar os 
terrenos para outros fins que não a gestão sustentável das florestas, em especial porque o valor 
dos produtos e serviços que fornecem não é estimado nem inteiramente reconhecido. Para 
serem eficazes, as políticas devem tomar em consideração o valor dos serviços prestados 
pelas florestas;

(14) O esforço de redução das emissões provenientes da desflorestação e da degradação florestal 
encerra em si mesmo a oportunidade de alcançar objectivos de adaptação e atenuação, bem 
como objectivos em matéria de conservação da biodiversidade florestal;
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O CONSELHO

(15) ACOLHE FAVORAVELMENTE a comunicação da Comissão intitulada "Enfrentar os 

desafios da desflorestação e da degradação florestal para combater as alterações climáticas e a 

perda de biodiversidade"; e REGISTA COM SATISFAÇÃO a orientação em matéria de 

desflorestação e de degradação florestal, contemplando as políticas tanto internas como 

externas da União, e que o objectivo é definir as principais linhas orientadores da resposta 

da UE; neste momento, DESEJA tomar como base as sugestões da Comissão para contribuir 

para as deliberações em curso na perspectiva de um acordo de Copenhaga sobre as alterações 

climáticas, SALIENTANDO a necessidade da prossecução dos trabalhos sobre as muitas 

facetas da desflorestação e da degradação florestal, bem como sobre o papel da conservação e 

da gestão sustentável das florestas e do reforço das reservas de carbono das florestas;

(16) APOIA os objectivos propostos pela Comissão de suster, até 2030, a perda do coberto 

florestal mundial e reduzir, até 2020, a desflorestação tropical bruta em 50%, pelo menos, 

relativamente aos níveis actuais;

(17) CONGRATULA-SE com a utilização do indicador de desflorestação tropical bruta para este 

objectivo intermédio, como meio de tomar em consideração os problemas da biodiversidade;

(18) REAFIRMA que existem sinergias entre as Convenções do Rio bem como com outros 

instrumentos e processos conexos, como o instrumento juridicamente não vinculativo 

referente a todos os tipos de floresta, e que há oportunidades de retirar benefícios associados 

das medidas destinadas à adaptação às alterações climáticas e à atenuação dos seus efeitos, 

bem como à preservação da biodiversidade; SALIENTA que as preocupações em matéria de 

conservação e utilização sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas devem ser tidas em 

conta no momento de conceber e pôr em prática quaisquer medidas de combate à 

desflorestação e à degradação florestal; e SAÚDA o facto de no quadro da Convenção sobre a 

Diversidade Biológica ter sido criado um processo para avançar nesse sentido, 

AGUARDANDO COM EXPECTATIVA os seus resultados;
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(19) SUBLINHA que a UE pode ajudar a promover a gestão sustentável das florestas e a resolver 

o problema da desflorestação e da degradação florestal, nomeadamente através da 

implementação do instrumento juridicamente não vinculativo referente a todos os tipos de 

florestas, da execução do Plano de Acção FLEGT e da promoção dos processos FLEG; e 

SALIENTA o interesse de definir critérios de sustentabilidade aplicáveis à madeira e a outros 

elementos da biomassa utilizados na geração de energias renováveis, tomando em 

consideração os critérios de sustentabilidade em vigor e os que estão a ser desenvolvidos nos 

processos relevantes;

(20) RECONHECE que algumas políticas da UE e dos Estados-Membros estranhas ao sector 

florestal, especialmente as relacionadas com as políticas de erradicação da pobreza e de 

desenvolvimento, podem ter um certo impacto em termos de desflorestação, e INSISTE na 

necessidade de assegurar a coerência das políticas seguidas. Para o efeito, CONVIDA a 

Comissão a avaliar o impacto, em termos de desflorestação, das iniciativas políticas que 

venham a ser tomadas, pela UE ou internacionalmente, e dos acordos em matéria de política 

comercial e agrícola;

(21) APOIA o objectivo, no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações 

Climáticas, da criação de mecanismos de financiamento, tendo em conta as actuais 

modalidades, como parte integrante de uma arquitectura financeira eficaz, eficiente, justa e 

coerente no contexto do acordo pós-2012 sobre o clima, a alcançar em Copenhaga, a fim de 

auxiliar os países em desenvolvimento a reduzirem as emissões resultantes da desflorestação e 

da degradação florestal; a este propósito, REGISTA a proposta da Comissão para a criação de 

um mecanismo mundial para o carbono florestal; SALIENTA que são necessários métodos 

complementares para ajudar os países em desenvolvimento a preservarem e a utilizarem de 

forma sustentável as suas florestas e a reduzirem o risco de fuga a nível internacional, tais 

como a promoção do papel da conservação, da gestão sustentável das florestas e do reforço 

das reservas de carbono das florestas; AGUARDA COM EXPECTATIVA a oportunidade de 

prosseguir um diálogo construtivo com os parceiros, e em especial com os países em 

desenvolvimento, sobre a forma de reduzir as emissões resultantes da desflorestação e da 

degradação florestal;
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(22) DEFENDE que qualquer mecanismo financeiro se deve basear nos desempenhos e ser 

disponibilizado em função de resultados verificados em termos de prevenção de emissões

resultantes da desflorestação bruta e da degradação florestal, promovendo simultaneamente a 

conservação, a gestão sustentável das florestas e o reforço das reservas de carbono das 

florestas. Para minimizar o risco de fuga dentro de um país, será exigida a aplicação a nível 

nacional, abrangendo a totalidade do sector florestal; SUBLINHA que tal mecanismo deverá 

ter em conta a necessidade de garantir, na medida do possível, benefícios associados, tais 

como a protecção da biodiversidade e a erradicação da pobreza; AFIRMA, além disso, que, a 

nível nacional, uma efectiva implementação deverá exigir a existência de estruturas de 

governação florestal eficazes, o respeito pelos direitos das comunidades locais que dependem 

das florestas e a observância do princípio das responsabilidades comuns mas diferenciadas e 

das respectivas capacidades aquando da concepção dos instrumentos de apoio financeiro no 

quadro de mecanismos desta natureza;

(23) TOMA NOTA dos cálculos da Comissão segundo os quais serão necessários entre 15 e 25 mil 

milhões de euros por ano para reduzir a desflorestação para metade até 2020, mas o montante 

total de financiamento dependerá do nível das acções de atenuação empreendidas pelos países 

em desenvolvimento; SUBLINHA que a perspectiva das negociações da UE sobre o pacote 

energia-clima contribuirá também para os esforços envidados pela UE para fornecer esse 

financiamento;

(24) RECORDA que cabe aos Estados-Membros determinar, nos termos das respectivas 
disposições constitucionais e orçamentais, como deverão ser usadas as receitas geradas pelos 
leilões, a partir de 2012, de 15% das licenças de emissões para a aviação e que, neste 
contexto, os Estados-Membros se comprometem a lutar contra as alterações climáticas na UE 
e nos países terceiros, nomeadamente, reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa, 
adaptando-se aos impactos das alterações climáticas, em especial nos países em 
desenvolvimento, e financiando medidas destinadas a evitar a desflorestação;
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(25) RECORDA que no período de 2008 a 2012 as actividades de florestação e reflorestação são 
tomadas em consideração, sob reserva de limites quantitativos rigorosos, para efeitos de 
cumprimento das obrigações assumidas pelos governos; SALIENTA que as actividades de 
florestação e reflorestação devem continuar a ser tomadas em consideração no período 
de 2013 a 2020; além disso, CONVIDA a Comissão a avaliar as implicações dos créditos 
gerados no contexto de um mecanismo de financiamento para o combate à desflorestação e à 
degradação florestal, nas condições que se afigurarem adequadas, para cumprir parte das 
obrigações assumidas pelos governos; MANIFESTA a sua abertura à ideia de que a tomada 
em consideração para efeitos do comércio de licenças de emissão, como instrumento 
complementar de médio a longo prazo, poderá ser ponderada depois de uma análise 
aprofundada e à luz da experiência adquirida, designadamente quanto aos aspectos 
metodológicos;

(26) CONVIDA a Comissão a contemplar na sua futura comunicação sobre a abordagem da UE 
nas negociações de Copenhaga uma estratégia ambiciosa para mobilizar mais recursos 
financeiros e fluxos de investimento para as medidas de atenuação e de adaptação, incluindo 
aspectos relacionados com a luta contra a desflorestação e a degradação florestal e o papel da 
conservação, da gestão sustentável das florestas e do aumento das reservas de carbono das 
florestas;

(27) CONVIDA a Comissão a estudar as possibilidades de, no quadro de um futuro mecanismo de 
financiamento, orientar os incentivos para as acções que apresentem os mais baixos custos no 
plano da atenuação, a maior eficácia em termos de redução da pobreza e o maior número de 
benefícios associados em termos de biodiversidade, nomeadamente o reforço da resistência 
dos ecossistemas e dos serviços ecossistémicos;

(28) SALIENTA a necessidade de a UE ajudar os países em desenvolvimento a criar capacidades, 
a reforçar a governação florestal e a suprir lacunas de conhecimento, a fim de que, logo que 
possível, se possa dispor [...] de um mecanismo de financiamento operacional.


