PRESS-RELEASE
CELEBRAÇÃO DO FSC FRIDAY
Associações da UNAC atingem os 100.000 hectares de
área florestal certificada FSC
Lisboa, 28 de Setembro de 2012 – A certificação florestal é um instrumento de mercado
voluntário que assegura aos consumidores que determinados produtos florestais,
devidamente identificados, foram obtidos segundo práticas de gestão florestal responsável,
devidamente enquadradas por um conjunto de princípios, critérios e indicadores de âmbito
económico, ambiental e social, as quais foram avaliadas de forma independente por uma
entidade certificadora.
As associadas da UNAC assumiram a certificação florestal como um mecanismo de valorização
dos espaços florestais, com o compromisso de implementação de um sistema de gestão
florestal, com vista à sua certificação.
No dia 28 de Setembro, o Forest Stewardship Council ® (FSC) celebra os espaços florestais
existentes no mundo inteiro. Desde 2008, que a última sexta-feira do mês de Setembro,
designada por Sexta-feira FSC (FSC Friday), é comemorada, tendo como objetivo sensibilizar a
sociedade civil para a importância de uma gestão florestal responsável e para o significado da
marca FSC.
Aproveitando a celebração do FSC Friday, podemos informar que a área certificada nas
associadas da UNAC totaliza já 100.000 hectares, o que representa 30% da área total
certificada pelo FSC em Portugal.
Convidamos por isso todas as pessoas e entidades a pensar sobre os produtos florestais
(madeira, cortiça, papel, cartão, embalagens, etc.) que compram habitualmente e a procurar
os que têm a marca FSC, a marca da gestão florestal responsável.
Para mais informações visite o site www.unac.pt ou www.fscfriday.org
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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 técnicopolítico. 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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