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Portugal junta-se, anualmente, a vários países no mundo
para celebrar o Dia Internacional da Floresta, que decorreu
no passado dia 21 de Março.

Um pouco por todo o país - o Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas (ICNF) destacou pelo menos 23 ci-
dades (http://www.icnf.pt/portal/icnf/noticias/DIF-ativ-
-2015) - foram desenvolvidas iniciativas para a sensibiliza-
ção da importância da floresta para a vida das populações.

O tema lançado, este ano, pelo Food and Agriculture Or-
ganization (FAO), das Nações Unidas, foi dedicado às “Fo-
rests-Climate-Change” (Florestas-Clima-Alterações).

As florestas do mundo desempenham um papel central
na luta contra as alterações climáticas através da absorção e
armazenamento de carbono da atmosfera na sua vegetação
e solos. A título de exemplo, o ICNF refere que “o carbono
armazenado nas florestas (650 000 milhões de toneladas) é
quase tanto como o carbono existente na atmosfera (760
000 milhões de toneladas)”. As florestas são igualmente im-
portantes quando se trata da adaptação das populações às
alterações climáticas, pois ajudam a garantir a disponibili-
dade de água, protegem contra deslizamentos de terra, evi-
tam a desertificação e fornecem meios de subsistência alter-
nativos para as pessoas.

Segundo o ICNF, “as florestas desempenham quatro
papéis principais nas alterações climáticas: a desfloresta-
ção, a sobre-exploração e a degradação das florestas con-
tribuem com cerca de um sexto das emissões globais de
carbono; as florestas são sensíveis às alterações climáti-
cas; quando geridas de forma sustentável, produzem
combustível lenhoso como uma alternativa favorável aos
combustíveis fósseis; e, finalmente, têm potencial para
absorver, na sua biomassa, solos e produtos, cerca de um
décimo das emissões globais de carbono projectadas para
a primeira metade deste século e armazená-las, em prin-
cípio, em perpetuidade.”

Em Portugal, e segundo o último relatório lançado pela
Associação para a Competitividade da Indústria da Fileira
Florestal (AIFF), a floresta ocupa um lugar central no país,
uma vez que representa 3,15 milhões de hectares: cerca de
35,4%, do solo é para uso florestal. O que significa uma im-
portância crucial ao nível económico, social e ambiental.
Neste panorama, o sobreiro (segunda espécie mais repre-
sentativa com 23%) destaca-se a vários níveis. Para além de
cumprir os papéis relevantes para as alterações climáticas
(um montado com boas condições de solo e clima e com
gestão florestal certificada pode chegar a reter 400g de car-
bono por m2 e por ano, ou seja, 14,7 toneladas de CO2 por
hectare e por ano) é também fundamental que a nível eco-
nómico, quer social, para as regiões do mediterrâneo onde
está concentrado, em especial para Portugal como líder na
área de montado. Para sensibilizar para a importância do so-
breiro, a Associação Portuguesa da Cortiça (Apcor) lançou
recentemente um suporte de informação, acessível em
http://www.apcor.pt/artigo/apcor-lanca-brochura-am-
biente.htm, em parceria com o Instituto Superior de Agro-
nomia, onde se destaca o papel desta espécie em diferentes
áreas: desertificação, ciclo hidrológico, retenção de CO2,
entre muitas outras. ■
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Celebrar o Dia
Internacional
da Floresta
As florestas do mundo desempenham um papel central
na luta contra as alterações climáticas.


