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Imagine um mundo sem �orestas.
As �orestas naturais são a base da própria vida. Elas 
criam solo, mantêm o ciclo da água e são uma vasta 
fonte de nutrientes. Elas fazem o tempo, arrefecem o 
clima e nos protegem de furacões, secas e inundações,
que se estão a intensi�car à medida que o planeta 
aquece. Elas alimentam e abrigam mais criaturas do 
que podemos contar.

Elas são o lar de 300 milhões de pessoas na �oresta, 
sustentam uma diversidade de culturas e fornecem 
meios de subsistência para um quinto da humanidade. 
Passar mesmo que pouco tempo numa �oresta pode 
melhorar sua saúde mental e física, reduzindo a pressão 
arterial e o stresse.

Eles inspiram nossos �lhos, oferecendo o ponto de 
partida de muitos dos nossos queridos contos de fadas, 
folclores e mitos.

Florestas saudáveis também podem impulsionar as 
economias, apoiando o turismo e fornecendo tudo, 
desde madeira até frutas e castanhas, até vegetais,
peixe, carne e remédios.

No entanto, as ameaças contra elas estão se 
multiplicando - em 2017, perdemos mais árvores do 
que em quase qualquer ano em que exista registo. 
As �nanças da UE e as importações de madeira, 
óleo de palma, soja, carne bovina, papel, cacau e 
outros produtos estão causando uma grande 
des�orestação e degradação da �oresta. Em 
muitos lugares, as �orestas estão sendo 
convertidas em plantações de árvores, 
perdendo seu valor para as pessoas, o clima 
e para a natureza. Na UE, as �orestas estão 
perdendo carbono rapidamente, em 
parte devido ao aumento da exploração 
para bioenergia. Mesmo as �orestas 
primárias mais valiosas não são 
poupadas, mesmo quando estão
em áreas protegidas.

Continuar nesse caminho de 
destruição colocará as metas acordadas 
globalmente para limitar as alterações 
climáticas de�nitivamente fora de alcance. 
Em todo o mundo, os cientistas dizem que 
as �orestas devem ser protegidas e 
restauradas, devido ao seu importante papel 
no sequestro e armazenamento de carbono.

A UE tem o poder e a responsabilidade de fazer 
a verdadeira diferença. Por isso, prometo que,
se eu for eleito membro do Parlamento Europeu,
irei promover políticas para proteger e restaurar 
as �orestas em todo o mundo e reconhecer e 
assegurar os territórios e os direitos dos povos 
que vivem na �oresta, incluindo os direitos das 
mulheres, para as gerações vindouras.
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