Avaliação de impacto sobre a desflorestação e
os produtos florestais
Os campos assinalados com um asterisco (*) são de preenchimento
obrigatório.

Introdução
Descrição
Em 2019, a Comissão Europeia adotou a comunicação intitulada «A intensificação da ação da UE para
proteger as florestas a nível mundial», onde anunciou a sua intenção de intensificar a ação da UE contra
a desflorestação e a degradação florestal, e comprometeu-se a avaliar medidas para reduzir a pegada
de consumo da UE no solo e a encorajar o consumo, na UE, de produtos provenientes de cadeias de
abastecimento não associadas à desflorestação. Mais recentemente, o Pacto Ecológico Europeu, a Estraté
gia de Biodiversidade da UE para 2030 e a Estratégia do Prado ao Prato confirmaram o compromisso da
Comissão Europeia de apresentar, em 2021, uma proposta legislativa e outras medidas para evitar ou
minimizar a colocação, no mercado da UE, de produtos associados à desflorestação ou à degradação
florestal e encorajar as importações e as cadeias de valor mais amigas da floresta.
Os resultados do presente questionário contribuirão para uma avaliação de impacto e para delinear
eventuais medidas (regulamentares e não regulamentares) do lado da procura destinadas a ajudar a
combater a desflorestação e a degradação florestal. As medidas do lado da procura reconhecem o
impacto que o consumo de bens na UE pode ter na desflorestação mundial e visam reduzir o risco de
desflorestação e de degradação florestal associado a esse consumo.
Todas as partes interessadas são convidadas a responder ao questionário, independentemente do
seu nível de conhecimentos sobre o tema.

Contexto
As florestas mundiais cobrem 31 % da superfície terrestre global e são o habitat de 80 % da biodiversidade
terrestre mundial, segundo a FAO. Ajudam a combater as alterações climáticas, constituem uma parte
essencial da economia sustentável, representam mais de 86 milhões de empregos ecológicos e apoiam os
meios de subsistência de muitas mais pessoas. No entanto, a desflorestação e a degradação florestal
continuam a ocorrer no mundo a um ritmo alarmante, com uma perda total de aproximadamente
420 milhões de hectares de área florestal desde 1990, de um total de cerca de quatro mil milhões de
hectares. Destes, 80 milhões de hectares representam a perda de florestas primárias (virgens), que são
fundamentais para a proteção da biodiversidade e atuam como importantes sumidouros de carbono.
A UE contribui diretamente e indiretamente para a desflorestação e a degradação florestal a nível mundial
através do consumo de determinados produtos agrícolas, florestais e outros. Por exemplo, entre 1990 e
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2008, a UE consumiu um terço dos produtos agrícolas associados à desflorestação comercializados a
nível mundial, sendo responsável por 10 % da desflorestação mundial associada à produção de bens ou
serviços.
As medidas da UE em vigor que podem contribuir para combater a desflorestação apresentam lacunas. A
título de exemplo, embora o plano de ação FLEGT da UE aborde a exploração madeireira ilegal e
contribua para fortalecer a governação florestal, não aborda a desflorestação causada por outros fatores,
como a expansão agrícola. Entretanto, a diretiva da UE relativa à promoção da utilização de energia de
fontes renováveis (Diretiva 2018/2001) inclui critérios vinculativos de sustentabilidade e de redução de
gases com efeito de estufa a fim de assegurar a sustentabilidade da bioenergia consumida na UE.
A presente consulta pretende auscultar a sua opinião sobre as eventuais opções estratégicas de ordem
regulamentar e não regulamentar que visam minimizar a contribuição da UE para a desflorestação e a
degradação florestal, incentivando o consumo, na UE, de produtos provenientes de cadeias de
abastecimento não associadas à desflorestação.

Panorama geral do inquérito e orientações relativas ao inquérito
A presente consulta pública consiste em algumas perguntas introdutórias relacionadas com o perfil do
inquirido (secção «Dados pessoais»), seguidas de um questionário dividido em quatro partes (secções I a
IV).
O inquérito encontra-se dividido nas seguintes secções:
1. Dados pessoais, na qual lhe colocamos perguntas sobre si;
2. Problemas da desflorestação e da degradação florestal, na qual pedimos a sua opinião
relativamente ao problema da desflorestação e da degradação florestal;
3. Responsabilidade pela tomada de decisão, na qual pedimos a sua opinião sobre o melhor nível
de governação para aplicar medidas do lado da procura destinadas a enfrentar a desflorestação e a
degradação florestal;
4. Eventuais medidas do lado da procura e o seu impacto, na qual fazemos perguntas sobre as
opções de medidas do lado da procura destinadas a reduzir os riscos da desflorestação e da
degradação florestal, bem como dos seus impactos (potenciais e esperados);
5. Observações finais, onde pode partilhar considerações adicionais que não tenham sido tidas em
conta nas questões anteriores.

Não é obrigado a responder a todas as questões do questionário. Se preferir não responder, pode optar
por saltar determinadas perguntas ou selecionar «Não sei».
As suas respostas concluídas serão utilizadas para ajudar a Comissão Europeia a desenvolver o seu
trabalho futuro sobre o assunto em apreço, pelo que solicitamos que responda ao maior número de
perguntas possível e da melhor forma que puder, recorrendo ao conhecimento que possua sobre o tópico.
Utilize os espaços em branco apenas se existir informação estritamente pertinente a acrescentar à
pergunta correspondente.
O inquérito está acessível em todas as línguas oficiais da UE e as suas respostas serão tratadas com
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confidencialidade, seguindo as regras do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) da UE.
Terá oportunidade de especificar as suas preferências de anonimato no inquérito. Queira consultar a
declaração de privacidade específica que acompanha a presente consulta para obter informações sobre a
forma como serão tratados os seus dados pessoais e a sua contribuição.
A bem da transparência, caso esteja a responder em nome de uma organização, queira inscrever-se no
registo dos representantes de interesses, caso ainda não o tenha feito. Ao efetuar a inscrição,
compromete-se a cumprir um código de conduta. Caso não queira proceder à inscrição, as suas respostas
serão tratadas e publicadas em conjunto com as respostas recebidas de pessoas singulares.
O inquérito estará disponível em linha durante 15 semanas. Os resultados serão agregados e publicados
na página de consulta.
A sua opinião é importante para nós. Agradecemos, desde já, a sua participação nesta consulta.

Descrição
Em 2019, a Comissão Europeia anunciou a sua intenção de intensificar a ação da UE contra a
desflorestação e a degradação florestal e comprometeu-se a avaliar medidas para reduzir a pegada de
consumo da UE no solo e a encorajar o consumo, na UE, de produtos provenientes de cadeias de
abastecimento não associadas à desflorestação. Mais recentemente, o Pacto Ecológico Europeu, a Estraté
gia de Biodiversidade da UE para 2030 e a Estratégia do Prado ao Prato confirmaram o compromisso da
Comissão Europeia de apresentar, em 2021, uma proposta legislativa e outras medidas para evitar ou
minimizar a colocação, no mercado da UE, de produtos associados à desflorestação ou à degradação
florestal e encorajar as importações e as cadeias de valor mais amigas da floresta.
Os resultados do presente questionário contribuirão para uma avaliação de impacto e para delinear
eventuais medidas (regulamentares e não regulamentares) do lado da procura destinadas a ajudar a
combater a desflorestação e a degradação florestal. As medidas do lado da procura reconhecem o
impacto que o consumo de bens na UE pode ter na desflorestação mundial e procuram introduzir medidas
para reduzir o risco de desflorestação e de degradação florestal associado a esse consumo.
Todas as partes interessadas são convidadas a responder ao questionário, independentemente do
seu nível de conhecimentos sobre o tema.

Contexto
As florestas mundiais cobrem 31 % da superfície terrestre global e são o habitat de 80 % da biodiversidade
terrestre mundial, segundo a FAO. Ajudam a combater as alterações climáticas, constituem uma parte
essencial da economia sustentável, representam mais de 86 milhões de empregos ecológicos e apoiam os
meios de subsistência de muitas mais pessoas. No entanto, a desflorestação e a degradação florestal
continuam a ocorrer no mundo a um ritmo alarmante, com uma perda total de aproximadamente
420 milhões de hectares de área florestal desde 1990, de um total de cerca de quatro mil milhões de
hectares. Destes, 80 milhões de hectares representam a perda de florestas primárias (virgens), que são
fundamentais para a proteção da biodiversidade e atuam como importantes sumidouros de carbono.
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A UE contribui diretamente e indiretamente para a desflorestação e a degradação florestal a nível mundial
através do consumo de determinados produtos agrícolas, florestais e outros. Por exemplo, entre 1990 e
2008, a UE consumiu um terço dos produtos agrícolas associados à desflorestação comercializados a
nível mundial, sendo responsável por 10 % da desflorestação mundial associada à produção de bens ou
serviços.
As medidas da UE em vigor que podem contribuir para combater a desflorestação apresentam lacunas. A
título de exemplo, embora o plano de ação FLEGT da UE aborde a exploração madeireira ilegal e
contribua para fortalecer a governação florestal, não aborda a desflorestação causada por outros fatores,
como a expansão agrícola. Entretanto, a diretiva da UE relativa à promoção da utilização de energia de
fontes renováveis (Diretiva 2018/2001) inclui critérios vinculativos de sustentabilidade e de redução de
gases com efeito de estufa a fim de assegurar a sustentabilidade da bioenergia consumida na UE.
A presente consulta pretende auscultar a sua opinião sobre as eventuais opções estratégicas de ordem
regulamentar e não regulamentar que visam minimizar a contribuição da UE para a desflorestação e a
degradação florestal, incentivando o consumo, na UE, de produtos provenientes de cadeias de
abastecimento não associadas à desflorestação.

Panorama geral do inquérito e orientações relativas ao inquérito
A presente consulta pública consiste em algumas perguntas introdutórias relacionadas com o perfil do
inquirido (secção «Dados pessoais»), seguidas de um questionário dividido em quatro partes (secções I a
IV).
O inquérito encontra-se dividido nas seguintes secções:
1. Dados pessoais, na qual lhe colocamos perguntas sobre si;
2. Problemas da desflorestação e da degradação florestal, na qual pedimos a sua opinião
relativamente ao problema da desflorestação e da degradação florestal;
3. Responsabilidade pela tomada de decisão, na qual pedimos a sua opinião sobre o melhor nível
de governação para aplicar medidas do lado da procura destinadas a enfrentar a desflorestação e a
degradação florestal;
4. Eventuais medidas do lado da procura e o seu impacto, na qual fazemos perguntas sobre as
opções de medidas do lado da procura destinadas a reduzir os riscos da desflorestação e da
degradação florestal, bem como dos seus impactos (potenciais e esperados);
5. Observações finais, onde pode partilhar considerações adicionais que não tenham sido tidas em
conta nas questões anteriores.

Não é obrigado a responder a todas as questões do questionário. Se preferir não responder, pode optar
por saltar determinadas perguntas ou selecionar «Não sei».
As suas respostas concluídas serão utilizadas para ajudar a Comissão Europeia a desenvolver o seu
trabalho futuro sobre o assunto em apreço, pelo que solicitamos que responda ao maior número de
perguntas possível e da melhor forma que puder, recorrendo ao conhecimento que possua sobre o tópico.
Utilize os espaços em branco apenas se existir informação estritamente pertinente a acrescentar à
pergunta correspondente.
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O inquérito está acessível em todas as línguas oficiais da UE e as suas respostas serão tratadas com
confidencialidade, seguindo as regras do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) da UE.
Terá oportunidade de especificar as suas preferências de anonimato no inquérito. Queira consultar a
declaração de privacidade específica que acompanha a presente consulta para obter informações sobre a
forma como serão tratados os seus dados pessoais e a sua contribuição.
A bem da transparência, caso esteja a responder em nome de uma organização, queira inscrever-se no
registo dos representantes de interesses, caso ainda não o tenha feito. Ao efetuar a inscrição,
compromete-se a cumprir um código de conduta. Caso não queira proceder à inscrição, as suas respostas
serão tratadas e publicadas em conjunto com as respostas recebidas de pessoas singulares.
O inquérito estará disponível em linha durante 15 semanas. Os resultados serão agregados e publicados
na página de consulta.
A sua opinião é importante para nós. Agradecemos, desde já, a sua participação nesta consulta.

Dados pessoais
* Língua

Alemão
Búlgaro
Checo
Croata
Dinamarquês
Eslovaco
Esloveno
Espanhol
Estónio
Finlandês
Francês
Grego
Húngaro
Inglês
Irlandês
Italiano
Letão
Lituano
Maltês
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Neerlandês
Polaco
Português
Romeno
Sueco
* Dou

o meu contributo na qualidade de
Universidade/instituto de investigação
Associação empresarial
Empresa/organização empresarial
Organização de consumidores
Cidadão da UE
Organização ambiental
Cidadão de um país terceiro
Organização não governamental (ONG)
Autoridade pública
Sindicato
Outro

Representa uma autoridade pública de um território no interior da UE ou de um
país terceiro?
Território no interior da UE
De um país terceiro
Caso tenha assinalado «Outro», especifique
No máximo, 150 carater(es)

* Nome

próprio

* Apelido

* Endereço

eletrónico (não será publicado)
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* Nome

da organização

No máximo, 255 carater(es)

* Dimensão

da organização

Micro (1 a 9 trabalhadores)
Pequena (10 a 49 trabalhadores)
Média (50 a 249 trabalhadores)
Grande (250 ou mais trabalhadores)
* Âmbito

Internacional
Local
Nacional
Regional
Número de identificação no Registo de Transparência
No máximo, 255 carater(es)
Verifique se a sua organização está inscrita no Registo de Transparência. Trata-se de uma base de dados voluntária para as
organizações que procuram influenciar o processo decisório da UE.

* País

de origem

Indique o seu país de origem ou o da sua organização.

Afeganistão

Equador

Jamaica

Quiribáti

África do Sul

Eritreia

Japão

Reino Unido

Albânia

Eslováquia

Jersey

República
Centro-Africana

Alemanha

Eslovénia

Jibuti

República
Democrática
do Congo

Andorra

Espanha

Jordânia

República
Dominicana

Angola

Essuatíni

Kosovo

Reunião

Anguila

Estados Unidos

Koweit

Roménia

da América
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Antártida

Estónia

Laos

Ruanda

Antígua e

Etiópia

Lesoto

Rússia

Arábia Saudita

Fiji

Letónia

Salvador

Argélia

Filipinas

Líbano

Samoa

Argentina

Finlândia

Libéria

Samoa

Barbuda

Americana
Arménia

França

Líbia

Santa Helena,
Ascensão e
Tristão da
Cunha

Aruba

Gabão

Listenstaine

Santa Lúcia

Austrália

Gâmbia

Lituânia

São Bartolomeu

Áustria

Gana

Luxemburgo

São Cristóvão
e Neves

Azerbaijão

Geórgia

Macau

São Marinho

Baamas

Gibraltar

Macedónia

São Martinho

do Norte
Bangladexe

Granada

Madagáscar

São Martinho
(Sint Maarten)

Barbados

Grécia

Maiote

São Pedro e
Miquelão

Barém

Gronelândia

Malásia

São Tomé e
Príncipe

Bélgica

Guadalupe

Maláui

São Vicente e
Granadinas

Belize

Guame

Maldivas

Sara Ocidental

Benim

Guatemala

Mali

Seicheles

Bermudas

Guernesey

Malta

Senegal

Bielorrússia

Guiana

Marrocos

Seri Lanca

Bolívia

Guiana Francesa

Martinica

Serra Leoa

Bonaire, Santo

Guiné

Maurícia

Sérvia

Guiné-Bissau

Mauritânia

Singapura

Eustáquio e
Saba
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BósniaHerzegovina
Botsuana

Guiné Equatorial

México

Síria

Brasil

Haiti

Mianmar

Somália

/Birmânia
Brunei

Honduras

Micronésia

Sudão

Bulgária

Hong Kong

Moçambique

Sudão do Sul

Burquina Fasso

Hungria

Moldávia

Suécia

Burúndi

Iémen

Mónaco

Suíça

Butão

Ilha Bouvet

Mongólia

Suriname

Cabo Verde

Ilha de Man

Monserrate

Svalbard e Jan
Mayen

Camarões

Ilha do Natal

Montenegro

Tailândia

Camboja

Ilha Heard e

Namíbia

Taiwan

Ilhas McDonald
Canadá

Ilha Norfolk

Nauru

Tajiquistão

Catar

Ilhas Alanda

Nepal

Tanzânia

Cazaquistão

Ilhas Caimão

Nicarágua

Terras Austrais
e Antárticas
Francesas

Chade

Ilhas Cook

Níger

Território
Britânico do
Oceano Índico

Chéquia

Ilhas dos Cocos

Nigéria

Timor Leste

Chile

Ilhas Falkland

Niuê

Togo

China

Ilhas Faroé

Noruega

Tonga

Chipre

Ilhas Geórgia do

Nova

Toquelau

Sul e Sandwich

Caledónia

do Sul
Cidade do

Ilhas Marianas

Nova

Trindade e

Vaticano

do Norte

Zelândia

Tobago

Clipperton

Ilhas Marshall

Omã

Tunísia

Colômbia

Ilhas Menores

Países

Turquemenistão

Afastadas dos

Baixos

Estados Unidos

9

Comores

Ilhas Pitcairn

Palau

Turquia

Congo

Ilhas Salomão

Palestina

Tuvalu

Coreia do Norte

Ilhas Turcas e

Panamá

Ucrânia

Ilhas Virgens

Papua-Nova

Uganda

Americanas

Guiné

Ilhas Virgens

Paquistão

Uruguai

Caicos
Coreia do Sul
Costa do Marfim

Britânicas
Costa Rica

Índia

Paraguai

Usbequistão

Croácia

Indonésia

Perú

Vanuatu

Cuba

Irão

Polinésia

Venezuela

Francesa
Curaçau

Iraque

Polónia

Vietname

Dinamarca

Irlanda

Porto Rico

Wallis e Futuna

Domínica

Islândia

Portugal

Zâmbia

Egito

Israel

Quénia

Zimbabué

Emirados

Itália

Quirguistão

Árabes Unidos
Indique o(s) setor(es) em que exerce atividade como pessoa singular ou
organização
5 opção/opções no máximo

Biodiversidade e/ou ambiente

Logística e infraestruturas (geral)

Alterações climáticas

Meios de comunicação social

Consumo (geral) e/ou interesses

Exploração mineira e indústria

dos consumidores

extrativa (incluindo petróleo e gás)

Bens duradouros (ou seja, com um

Transformação e/ou venda de

prazo de validade de, pelo menos,

produtos de madeira e/ou à base

três anos)

de madeira

Educação

Investigação científica

Energia

Serviços (geral)

Indústria alimentar e/ou de bebidas

Turismo

Produtos de consumo de venda

Comércio de matérias-primas

rápida (ou seja, com um prazo de

agrícolas (ou seja, atividade na
venda e/ou compra de matériasprimas agrícolas, incluindo
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validade máximo de três anos e

matérias-primas de origem vegetal

que não sejam alimentos ou

e animal)

bebidas)
Proprietários de florestas,

Comércio (geral)

cooperativas, associações de
proprietários de florestas
Agricultores e associações

Transportes

representativas de agricultores
Sistemas de certificação

Planeamento e desenvolvimento
urbanos

Saúde

Atualmente, não exerço atividade
em nenhum dos setores indicados
acima

Direitos humanos e/ou laborais

Outro

Investimento e setor financeiro

Não sei

Caso tenha assinalado «Outro», especifique o setor
No máximo, 150 carater(es)

Como avalia o seu nível de conhecimento relativamente à desflorestação, à
degradação florestal e ao comércio associado?
Nunca ouvi falar
Já ouvi falar, mas tenho apenas um ligeiro conhecimento
Tenho bastante conhecimento, mas não estou totalmente familiarizado
Estou totalmente familiarizado
Sou reconhecido como perito
* Definições

de privacidade aplicáveis à publicação

A Comissão publicará as respostas a esta consulta pública. Pode escolher se pretende que os seus dados sejam tornados públicos
ou se prefere manter o anonimato.

Anónimo
Apenas será publicado o seu tipo de inquirido, país de origem e contributo.
Nenhum outro dado pessoal (nome, designação e dimensão da
organização, número de identificação no Registo de Transparência) será
publicado.
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Público
Os seus dados pessoais (nome, designação e dimensão da organização,
número de identificação no Registo de Transparência, país de origem)
serão publicados com o seu contributo.
Concordo com as disposições relativas à proteção de dados pessoais
Algumas perguntas preliminares
A sua organização assumiu algumas contribuições ou compromissos
(voluntários) para combater a desflorestação e/ou a degradação florestal?
Sim
Não
Não sei
Em caso afirmativo, indique que tipo(s) de contribuição(ões) ou compromisso(s)
Apoio/contribuições de caráter financeiro
Apoio técnico
Redução do impacto da organização nas florestas através de vários meios
Medidas relativas à cadeia de abastecimento (ou seja, compromissos de
transparência ao longo das cadeias de abastecimento, sistemas de
diligência devida, etc.)
Alteração das cadeias de abastecimento anteriores para evitar as empresas
/produtores/países/áreas geográficas associadas à desflorestação
Outro
Caso tenha assinalado «Outro», especifique as contribuições ou os compromissos
No máximo, 300 carater(es)

Em que medida considera que os compromissos assumidos pela sua organização
foram cumpridos?
Nenhuma influência
Em pequena medida
Em certa medida
Moderadamente
Em grande medida
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Não sei
A sua organização tem alguns procedimentos, medidas ou protocolos em vigor
para prevenir a desflorestação e/ou a degradação florestal ao longo da sua cadeia
de abastecimento?
Sim
Não
Não sei
Em caso afirmativo, há quanto tempo estão a ser aplicados estes procedimentos,
medidas ou protocolos?
Menos de 5 anos
Entre 5 e 10 anos
Mais de 10 anos
Não sei
A sua organização utilizou alguma(s) certificação(ões) voluntária(s) relacionada
(s) com a sustentabilidade florestal, com a desflorestação ou com a degradação
florestal?
Sim
Não
Não sei
A sua organização possui um sistema de gestão ambiental geral, mesmo que
não esteja focado na desflorestação?
Sim
Não
Não sei

Secção I: Problemas da desflorestação e da degradação florestal
Nesta secção, iremos pedir a sua opinião sobre questões relativas à desflorestação e à degradação
florestal. A presente secção inclui questões sobre a magnitude dos problemas, as causas da
desflorestação e da degradação florestal e o papel da União Europeia na redução da desflorestação e da
degradação florestal associadas aos produtos colocados no mercado da UE.
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Q1.1 Em que medida considera que uma intervenção a nível da UE sobre o
consumo de bens na UE permitiria reduzir a desflorestação e a degradação
florestal mundiais?
Nenhuma influência
Muito pouco
Bastante influência
Bastante
Muita influência
Não sei
Q1.2 Em que medida considera que cada um dos setores económicos indicados
abaixo contribui para a desflorestação e a degradação florestal por causa dos bens
e dos serviços que fornecem (no mercado da UE)?
Classifique cada opção abaixo numa escala de 1 a 5, em que 1 corresponde a
nenhuma contribuição, 2 corresponde a uma contribuição reduzida, 3 corresponde
a uma contribuição moderada, 4 corresponde a uma contribuição elevada e 5
corresponde a uma contribuição muito elevada.
1

2

3

4

5

Não
sei

Setor alimentar e não alimentar de origem animal (por
exemplo, lã, couros e peles curtidas)
Produtos químicos
Construção/infraestruturas
Energia/biocombustíveis
Indústria transformadora
Outros serviços (por exemplo, educação, hospitais, serviços
de assessoria, TIC)
Têxteis
Exploração mineira/exploração de petróleo e gás
Setor de géneros alimentícios e de alimentos para animais de
origem vegetal
Turismo
Transportes
Outro
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Q1.2.1 Caso tenha assinalado «Outro», especifique o(s) setor(es)
No máximo, 300 carater(es)

Q1.3 Em que medida considera que os seguintes grupos de mercadorias
contribuem para a desflorestação e a degradação florestal por causa do seu
consumo no mercado da UE?
Classifique cada opção abaixo numa escala de 1 a 5, em que 1 corresponde a
nenhuma contribuição, 2 corresponde a uma contribuição reduzida, 3 corresponde
a uma contribuição moderada, 4 corresponde a uma contribuição elevada e 5
corresponde a uma contribuição muito elevada.
1

2

3

4

5

Não
sei

Produtos de origem animal (por exemplo, gordura animal,
sangue, carne, leite, ovos, pele, lã e produtos feitos a partir
destas matérias-primas)
Cereais (por exemplo, trigo, milho, arroz, cevada, aveia,
centeio, sorgo)
Culturas forrageiras (ou seja, culturas cultivadas
principalmente para a alimentação animal)
Frutas e produtos hortícolas
Culturas industriais (por exemplo, culturas de borracha,
tabaco, plantas têxteis)
Produtos de mineração (por exemplo, metais preciosos,
minérios, carvão)
Petróleo e gás
Culturas oleaginosas (por exemplo, soja, palma, colza,
girassol, canola, mostarda, linho, purgueira, coco, cânhamo)
Estimulantes (café, cacau, chá)
Culturas açucareiras
Madeira e produtos à base de madeira, incluindo pasta de
papel e péletes de madeira
Outro

Q1.3.1 Caso tenha assinalado «Outro», especifique o(s) grupo(s) de produtos
No máximo, 300 carater(es)
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Q1.4 Em que medida considera que os seguintes fatores contribuem para o
consumo (na UE) de produtos relacionados com a desflorestação e a degradação
florestal?
Classifique cada opção abaixo numa escala de 1 a 5, em que 1 corresponde a
nenhuma contribuição, 2 corresponde a uma contribuição reduzida, 3 corresponde
a uma contribuição moderada, 4 corresponde a uma contribuição elevada e 5
corresponde a uma contribuição muito elevada.
1

2

3

4

5

Não
sei

Falta de sensibilização sobre a contribuição de empresas ou
de produtos específicos para a desflorestação
Falta de regulamentos/normas adotadas para definir os
produtos ou as mercadorias não associados à desflorestação
Falta de disponibilidade de produtos de cadeias de
abastecimento «limpas»
Falta de fiabilidade dos produtos comercializados como sendo
amigos da floresta ou não associados à desflorestação
O preço pago por esses produtos não reflete as
externalidades sociais/ambientais negativas causadas pelo
impacto da sua produção nas florestas
Os regulamentos não restringem a venda de bens associados
à desflorestação
Relatórios imprecisos ou insuficientes sobre o impacto das
atividades empresariais nas florestas
Os cidadãos não conseguem custear os produtos não
associados à desflorestação que são comercializados a
preços mais altos
Outro

Q1.4.1 Caso tenha assinalado «Outro», especifique o(s) fator(es)
No máximo, 300 carater(es)

Q1.5 Em que medida considera que os seguintes problemas contribuem para a
desflorestação e a degradação florestal?
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Classifique cada opção abaixo numa escala de 1 a 5, em que 1 corresponde a
nenhuma contribuição, 2 corresponde a uma contribuição reduzida, 3 corresponde
a uma contribuição moderada, 4 corresponde a uma contribuição elevada e 5
corresponde a uma contribuição muito elevada.
1

2

3

4

5

Não
sei

Ausência de políticas sólidas a nível mundial, contribuindo
para a desflorestação e a degradação florestal
Ausência de políticas sólidas a nível da UE que minimizem a
contribuição para a desflorestação e a degradação florestal
Ausência de políticas sólidas a nível nacional/infranacional
que minimizem a contribuição para a desflorestação e a
degradação florestal nos Estados-Membros da UE
Ausência de políticas sólidas a nível nacional/infranacional
que minimizem a contribuição para a desflorestação e a
degradação florestal em países terceiros
Falta de aplicação das políticas vigentes nos EstadosMembros da UE
Falta de aplicação das políticas vigentes nos países terceiros
Falta de investimento na gestão sustentável dos solos nos
Estados-Membros afetados pela desflorestação e pela
degradação florestal
Falta de investimento na gestão sustentável dos solos em
países terceiros afetados pela desflorestação e pela
degradação florestal
Corrupção nas instituições públicas nos Estados-Membros
Corrupção nas instituições públicas nos países terceiros
Falta de interesse e/ou de liderança política sobre este
assunto nos Estados-Membros
Falta de interesse e/ou de liderança política sobre este
assunto nos países terceiros
Pobreza, propriedade fundiária mal definida, falta de recursos
e outros problemas nos países afetados pela desflorestação e
pela degradação florestal
Outro

Q1.5.1 Caso tenha assinalado «Outro», especifique o(s) problema(s) específico(s)
No máximo, 350 carater(es)
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Secção II: Responsabilidade pela tomada de decisão
A questão seguinte visa recolher as suas opiniões quanto aos níveis de autoridade que devem ser respons
áveis pelo combate à desflorestação e à degradação florestal relacionadas com o consumo na UE.

Q2.1 A que nível de autoridade devem ser elaboradas e aplicadas as medidas
impulsionadas pela UE para combater a desflorestação e a degradação florestal
(ou seja, a que nível seriam mais eficazes)?
Local/infranacional nos Estados-Membros da UE
Nacional nos Estados-Membros da UE
A nível da UE
Internacional
Não sei

Secção III: Eventuais medidas do lado da procura e o seu impacto
As questões seguintes solicitam a sua opinião sobre a natureza e a escala de eventuais medidas para
reduzir a desflorestação e a degradação florestal associadas à pegada da União Europeia. As
medidas propostas incluem várias opções estratégicas de ordem regulamentar e não regulamentar.

Q3.1 Do ponto de vista do consumidor, que influência teria, em termos de
alteração das suas decisões de compra, estar informado acerca do impacto dos
produtos e dos serviços que adquire na desflorestação e na degradação florestal?
Nenhuma influência
Pouca influência
Neutro
Bastante influência
Muita influência
Não sei
Q3.2 Tendo em conta os custos e os benefícios, que gama de produtos ligados à
desflorestação e à degradação florestal deve, na sua opinião, ser abrangida pelas
futuras medidas políticas da UE?
Um grande número de produtos, incluindo todos (ou quase todos) os que
têm um possível impacto na desflorestação
Um número reduzido de produtos, com ênfase nos que têm o impacto maior
Não sei
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Q3.3 Na sua opinião, que tipo de questões relacionadas com a origem dos
produtos devem ser abordadas pelas futuras medidas da UE?
A sua legalidade, entendida como a sua conformidade com os requisitos
legais do seu país de origem no que se refere à atividade florestal e à
alteração do uso do solo
A sua sustentabilidade relacionada com as florestas, entendida como a sua
conformidade com os requisitos determinados pela UE (em conformidade
com as regras da Organização Mundial do Comércio e com base em
compromissos internacionais), no que se refere à silvicultura e à alteração
do uso do solo, com base na definição da UE em termos de não associação
à desflorestação
A sua legalidade e a sua sustentabilidade relacionadas com as florestas,
como definido acima
Não sei
Outra
Q3.3.1 Caso tenha assinalado «a sua legalidade e a sua sustentabilidade
relacionadas com as florestas», indique a forma como este objetivo poderia, na sua
opinião, ser alcançado
No máximo, 300 carater(es)

Q3.3.2 Caso tenha assinalado «Outra», especifique a questão
No máximo, 300 carater(es)

Q3.4 Que tipo de florestas deve ser priorizado pelas medidas destinadas a
minimizar os danos ambientais causados pela desflorestação e pela degradação
florestal?
Classifique cada tipo numa escala de 1 a 5, em que 1 representa nada importante
e 5 muito importante.

1

2

3

4

5

Não
sei

Florestas primárias (definidas como «florestas naturalmente
regeneradas de espécies indígenas, em que não há indícios
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claramente visíveis de atividades humanas e os processos
ecológicos não se encontram significativamente perturbados»)
Outras florestas naturalmente regeneradas (ou seja, florestas
naturalmente regeneradas onde há indícios claramente
visíveis de atividades humanas)
Plantações florestais (definidas como «uma floresta que na
maturidade é predominantemente composta por árvores
plantadas mediante plantação e/ou sementeira intencional»)
Outro (indicar qual)

Q3.4.1 Caso tenha assinalado «Outro», indique o(s) tipo(s) de floresta(s)
No máximo, 300 carater(es)

Q3.5 Considera que as desarborizações (por exemplo, o abate de florestas para
as substituir por plantações de culturas) num local podem ser compensadas pela
plantação de árvores noutro local a fim de avaliar se um produto não está
associado à desflorestação?
Sim
Não
Apenas em certa medida
Apenas para tipos de florestas específicos (indique quais)
Não sei
Q3.5.1 Caso tenha assinalado «apenas para tipos de florestas específicos»,
indique que tipo(s)
No máximo, 300 carater(es)

Q.3.6 Da lista abaixo, quais são as medidas mais adequadas para abordar a
questão da desflorestação e da degradação florestal associadas ao consumo na
UE? Observe que algumas das medidas apresentadas abaixo são
complementares e podem ser combinadas.
Classifique cada medida numa escala de 1 a 5, em que 1 representa nada
adequada, 2 representa pouco inadequada, 3 neutra, 4 pouco adequada e 5
totalmente adequada.
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1

2

3

4

5

Não
sei

Um requisito ou uma norma de não associação à d
desflorestação que as mercadorias ou os produtos na sua
categoria de produtos devem cumprir para serem colocados
no mercado da UE (e, consequentemente, a proibição, em
conformidade com os compromissos internacionais da UE, da
colocação no mercado de mercadorias que não cumprem
essas normas)
Rotulagem voluntária (por exemplo, semelhante aos rótulos
biológicos dos produtos biológicos)
Rotulagem obrigatória (por exemplo, semelhante aos rótulos
de informação nutricional dos produtos alimentares)
Sistemas de verificação da legalidade públicos nacionais, lista
de operadores proibidos, sistema de emissão de cartões por
país e proibição de exportação para a UE [uma réplica, com
as adaptações necessárias, da legislação da UE em vigor
para a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (INN)]
Diligência devida voluntária
Diligência devida obrigatória
Sistema de certificação público obrigatório
Sistemas de certificação privados, tanto novos como os que já
estão em vigor no mercado da UE
Desenvolver avaliações comparativas ou avaliações por país
(por exemplo, índices) que mostrem quais os países expostos
que combatem eficazmente a desflorestação e a degradação
florestal para fins de informação
Promoção do comércio de produtos conformes à legislação e
sustentáveis no âmbito de acordos comerciais e de
investimento
Divulgação de informações obrigatória (incluindo a
comunicação de informações não financeiras pelas empresas)
Assistência no desenvolvimento e na cooperação com os
países produtores
Campanhas de informação ao consumidor na UE
Diplomacia ecológica
Outra(s) medida(s) (especificar)

Q3.6.1 Caso tenha assinalado «Outra(s)», especifique a(s) medida(s)
No máximo, 300 carater(es)
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Q.3.7 Se uma abordagem de diligência devida ou alguns dos seus elementos
fossem considerados uma opção (também em combinação com outras medidas),
qual das seguintes abordagens de diligência devida consideraria a mais adequada?
Uma abordagem específica do produto obrigatória, centrada em informação,
avaliação e redução dos riscos, abrangendo toda a cadeia de abastecimento
Uma abordagem geral centrada na iniciativa de governo societário
sustentável, incidindo sobre os direitos humanos e os deveres ambientais
de cuidado e de diligência devida obrigatória nas cadeias de valor
económico
Uma abordagem voluntária para identificar, prevenir, reduzir e explicar
maneiras de lidar com os impactos adversos reais e potenciais em
operações, cadeias de abastecimento e outras relações comerciais
Outra (especificar)
Não sei
Q3.7.1 Caso tenha assinalado «Outra», especifique a(s) abordagem(ns)
No máximo, 300 carater(es)

Q3.8 Se a abordagem da pesca ilegal, não declarada e não regulamentada
(INN) ou alguns dos seus elementos fossem considerados uma opção (também
em combinação com outras), qual dos seguintes elementos consideraria
relevantes?
Impor a países terceiros a obrigação de constituírem os seus próprios
sistemas de verificação da legalidade públicos nacionais, a fim de venderem
produtos à UE
Sanções para os países e para os operadores da UE que não cumprem as
regras
Lista de operadores proibidos
Sistema de emissão de cartões por país, em que as exportações de países
terceiros que não cumprem determinados critérios podem ser banidas da UE
Outro(s) (especifique)
Não sei
Q3.8.1 Caso tenha assinalado «Outro», especifique o(s) elemento(s)
No máximo, 300 carater(es)
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Algumas perguntas complementares finais
Q.3.9 Com que frequência tem em consideração os impactos da
desflorestação e da degradação florestal derivados das decisões empresariais
da sua organização?
Nunca
Raramente
Algumas vezes
Frequentemente
Muito frequentemente
Não sei
Q.3.10 De que forma a aplicação das medidas listadas abaixo afetaria os seus cust
os operacionais?
Classifique cada medida numa escala de 1 a 5, em que 1 representa uma redução
significativa nos custos, 2 representa uma ligeira redução nos custos, 3 representa
nenhuma alteração nos custos, 4 representa um ligeiro aumento nos custos e 5
representa um aumento significativo nos custos.

1

2

3

4

5

Não
sei

Um requisito ou uma norma de não associação à
desflorestação que as mercadorias ou os produtos devem
cumprir para serem colocados no mercado da UE (e,
consequentemente, a proibição, em conformidade com os
compromissos internacionais da UE, da colocação no
mercado de mercadorias que não cumprem essas normas)
Rotulagem voluntária (por exemplo, semelhante ao rótulo
biológico dos produtos biológicos)
Rotulagem obrigatória (por exemplo, semelhante ao rótulo de
informação nutricional nos produtos alimentares)
Sistemas de certificação públicos nacionais (com base em
regras/normas internacionais), lista de operadores proibidos,
sistema de emissão de cartões por país e proibição de
exportação para a UE [uma réplica, com as adaptações
necessárias, da legislação da UE em vigor para a pesca ilegal,
não declarada e não regulamentada (INN)]
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Diligência devida voluntária
Diligência devida obrigatória
Sistema de certificação público obrigatório
Sistemas de certificação privados já em vigor no mercado da
UE
Desenvolver avaliações comparativas ou avaliações por país
(por exemplo, índices) que mostrem quais os países expostos
que combatem eficazmente a desflorestação e a degradação
florestal para fins de informação
Promoção do comércio de produtos conformes à legislação e
sustentáveis no âmbito de acordos comerciais e de
investimento
Divulgação de informações obrigatória (incluindo a
comunicação de informações não financeiras pelas empresas)
Assistência no desenvolvimento e na cooperação com os
países produtores
Campanhas de informação ao consumidor na UE
Diplomacia ecológica
Outra(s) medida(s) (especificar)

Q3.10.1 Caso tenha assinalado «Outras medidas», especifique
No máximo, 300 carater(es)

Q3.11 Em que medida considera os fatores indicados abaixo um obstáculo à
efetiva aplicação de cadeias de abastecimento não associadas à desflorestação
na sua empresa?
Classifique cada opção numa escala de 1 a 5, em que 1 representa um obstáculo
nada relevante e 5 representa um obstáculo muito relevante.
1

2

3

4

5

Não
sei

Os produtos não associados à desflorestação são mais caros
(ou seja, incorrem em custos adicionais devido a
abastecimentos intrinsecamente mais caros, mas também a
fatores, como a complexidade logística reforçada, a
divulgação de informações sobre os compromissos de não
associação à desflorestação, etc.), o que faz com que a
empresa perca competitividade face a outras empresas
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Não existem fornecedores não associados à desflorestação
suficientes para satisfazer a nossa procura
A informação disponível no mercado não é fiável, pelo que é
difícil saber se os produtos comercializados como não
associados à desflorestação respeitam de facto essa alegação
Os nossos consumidores não procuram produtos não
associados à desflorestação, pelo que não temos incentivos
para «limpar» as nossas cadeias de abastecimento
Os nossos retalhistas e outros intermediários não procuram
produtos não associados à desflorestação, pelo que não
temos incentivos para «limpar» as nossas cadeias de
abastecimento
Foram obtidos poucos ganhos de reputação com os esforços
para limpar as nossas cadeias de abastecimento, o que reduz
os nossos incentivos para o fazer
Os nossos consumidores são atraídos pelos preços baixos
das nossas mercadorias, que não conseguirão comprar se os
preços aumentarem
Outro(s) obstáculo(s)

Q3.11.1 Caso tenha assinalado «Outro(s) obstáculo(s)», especifique
No máximo, 300 carater(es)

Q3.12 Acredita que as medidas do lado da procura a nível da UE seriam coerentes
com a sua contribuição ou com o seu compromisso (voluntário) atual?
Sim
Não
Talvez
Não sei
Q3.13 Acredita que as medidas do lado da procura a nível da UE reduziriam a
concorrência desleal das outras empresas que não assumiram quaisquer
contribuições/compromissos (voluntários)?
Sim
Não
Talvez
Não sei
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Q3.14 Que impacto teriam as seguintes medidas da UE no seu país?
Classifique cada medida numa escala de 1 a 5, em que 1 representa um impacto
muito negativo, 2 representa um impacto negativo, 3 representa nenhum impacto,
4 representa um impacto positivo e 5 representa um impacto muito positivo.

1

2

3

4

5

Não
sei

Um requisito ou uma norma de não associação à
desflorestação que as mercadorias ou os produtos devem
cumprir para serem colocados no mercado da UE (e,
consequentemente, a proibição, em conformidade com os
compromissos internacionais da UE, da colocação no
mercado de mercadorias que não cumprem essas normas)
Rotulagem voluntária (por exemplo, semelhante ao rótulo
biológico dos produtos biológicos)
Rotulagem obrigatória (por exemplo, semelhante ao rótulo de
informação nutricional nos produtos alimentares)
Sistemas de certificação públicos nacionais (com base em
regras/normas internacionais), lista de operadores proibidos,
sistema de emissão de cartões por país e proibição de
exportação para a UE [uma réplica, com as adaptações
necessárias, da legislação da UE em vigor para a pesca ilegal,
não declarada e não regulamentada (INN)]
Diligência devida voluntária
Diligência devida obrigatória
Sistema de certificação público obrigatório
Sistemas de certificação privados já em vigor no mercado
Desenvolver avaliações comparativas ou avaliações por país
(por exemplo, índices) que mostrem quais os países expostos
que combatem eficazmente a desflorestação e a degradação
florestal para fins de informação
Promoção do comércio de produtos conformes à legislação e
sustentáveis no âmbito de acordos comerciais e de
investimento
Divulgação de informações obrigatória (incluindo a
comunicação de informações não financeiras pelas empresas)
Assistência no desenvolvimento e na cooperação com os
países produtores
Campanhas de informação ao consumidor na UE
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Diplomacia ecológica
Outra(s) medida(s) (especificar)

Q3.14.1 Caso tenha assinalado «Outra(s) medida(s)», especifique
No máximo, 300 carater(es)

Q3.15 Na sua opinião, quais seriam os custos de execução e de aplicação das
medidas listadas abaixo para as autoridades públicas do seu país?
Classifique cada medida numa escala de 1 a 5, em que 1 representa custos
inexistentes ou insignificantes, 2 representa custos baixos, 3 representa custos
moderados, 4 representa custos elevados e 5 representa custos extremamente
elevados.

1

2

3

4

5

Não
sei

Um requisito ou uma norma de não associação à
desflorestação que as mercadorias ou os produtos devem
cumprir para serem colocados no mercado da UE (e,
consequentemente, a proibição, em conformidade com os
compromissos internacionais da UE, da colocação no
mercado de mercadorias que não cumprem essas normas)
Rotulagem voluntária (por exemplo, semelhante ao rótulo
biológico dos produtos biológicos)
Rotulagem obrigatória (por exemplo, semelhante ao rótulo de
informação nutricional nos produtos alimentares)
Sistemas de certificação públicos nacionais (com base em
regras/normas internacionais), lista de operadores proibidos,
sistema de emissão de cartões por país e proibição de
exportação para a UE [uma réplica, com as adaptações
necessárias, da legislação da UE em vigor para a pesca ilegal,
não declarada e não regulamentada (INN)]
Diligência devida voluntária
Diligência devida obrigatória
Sistema de certificação público obrigatório
Sistemas de certificação privados já em vigor no mercado
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Desenvolver avaliações comparativas ou avaliações por país
(por exemplo, índices) que mostrem quais os países expostos
que combatem eficazmente a desflorestação e a degradação
florestal para fins de informação
Promoção do comércio de produtos conformes à legislação e
sustentáveis no âmbito de acordos comerciais e de
investimento
Divulgação de informações obrigatória (incluindo a
comunicação de informações não financeiras pelas empresas)
Assistência no desenvolvimento e na cooperação com os
países produtores
Campanhas de informação ao consumidor na UE
Diplomacia ecológica
Outra(s) medida(s) (especificar)

Q3.15.1 Caso tenha assinalado «Outra(s) medida(s)», especifique
No máximo, 300 carater(es)

Q3.16 Independentemente de qualquer outra consideração, que efeito considera
que as medidas seguintes terão no que respeita a travar e reverter a
desflorestação a nível mundial e da UE?
Classifique as seguintes opções numa escala de 1 a 5, em que 1 equivale a
totalmente ineficaz, 2 equivale a um tanto ineficaz, 3 equivale a neutro, 4 equivale
a um tanto eficaz e 5 equivale a totalmente eficaz.
1

2

3

4

5

Não
sei

Um requisito ou uma norma de não associação à
desflorestação que as mercadorias ou os produtos devem
cumprir para serem colocados no mercado da UE (e,
consequentemente, a proibição, em conformidade com os
compromissos internacionais da UE, da colocação no
mercado de mercadorias que não cumprem essas normas)
Rotulagem voluntária (por exemplo, semelhante ao rótulo
biológico dos produtos biológicos)
Rotulagem obrigatória (por exemplo, semelhante ao rótulo de
informação nutricional nos produtos alimentares)
Sistemas de certificação públicos nacionais (com base em
regras/normas internacionais), lista de operadores proibidos,
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sistema de emissão de cartões por país e proibição de
exportação para a UE [uma réplica, com as adaptações
necessárias, da legislação da UE em vigor para a pesca ilegal,
não declarada e não regulamentada (INN)]
Diligência devida voluntária
Diligência devida obrigatória
Sistema de certificação público obrigatório
Sistemas de certificação privados já em vigor no mercado
Desenvolver avaliações comparativas ou avaliações por país
(por exemplo, índices) que mostrem quais os países expostos
que combatem eficazmente a desflorestação e a degradação
florestal para fins de informação
Promoção do comércio de produtos conformes à legislação e
sustentáveis no âmbito de acordos comerciais e de
investimento
Divulgação de informações obrigatória (incluindo a
comunicação de informações não financeiras pelas empresas)
Assistência no desenvolvimento e na cooperação com os
países produtores
Campanhas de informação ao consumidor na UE
Diplomacia ecológica
Outra(s) medida(s) (especificar)

Q3.16.1 Caso tenha assinalado «Outra(s) medida(s)», especifique
No máximo, 300 carater(es)

Q3.17 Considera que a redução da desflorestação e da degradação florestal em
resultado das medidas do lado da procura tomadas pela UE pode ter impactos
imprevistos em termos de aumento dos danos noutros ecossistemas (ou seja,
efeitos indiretos)?
Sim
Não
Não sei
Q3.17.1 Em caso afirmativo, pode descrever sucintamente esses impactos e as
suas causas?
No máximo, 200 carater(es)
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Q3.17.2 Na sua opinião, como podemos garantir que a proteção adicional das
florestas não resulta em mais destruição de prados, de zonas húmidas e de outros

habitats?
No máximo, 300 carater(es)

Q3.18 Considera que as medidas do lado da procura tomadas pela UE podem
levar a divergências na cadeia de abastecimento, em que as empresas podem
ter uma produção não associada à desflorestação em conformidade com a
colocação de produtos no mercado da UE e outra para o resto do mundo?
Sim
Não
Não sei
Q3.18.1 Em caso afirmativo, pode explicar sucintamente o que causaria este
fenómeno?
No máximo, 200 carater(es)

Q3.18.2 Na sua opinião, existe alguma forma de incentivar as empresas e os
fornecedores a «limparem» as suas cadeias de abastecimento, não apenas para
as suas vendas no mercado da UE, mas também para outros mercados, evitando
as divergências na cadeia de abastecimento?
Sim
Não
Não sei
Q3.18.2.1 Em caso afirmativo, explique
No máximo, 200 carater(es)

Secção IV: Observações finais
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Q4.1 Gostaria de expor mais algumas opiniões (que não tenham surgido no
restante questionário) relativamente ao tópico do consumo na UE e da
desflorestação e da degradação florestal?
Sim (especifique)
Não
Q4.1.1 Em caso afirmativo, especifique
No máximo, 500 carater(es)

Q4.2 Pode recomendar-nos algumas organizações, empresas ou investigadores
que possamos contactar a fim de obter mais informações sobre este tópico?
No máximo, 300 carater(es)

Q.4.3 Tem elementos específicos/documentos pertinentes sobre quaisquer
questões ou tópicos abordados neste questionário que possa partilhar com a
equipa do projeto?
O tamanho máximo por ficheiro é 1 MB
Apenas são aceites ficheiros do tipo pdf,txt,doc,docx,odt,rtf

31

