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Em julho passado a Comissão Europeia adotou a Nova 
Estratégia da UE para as Florestas 2030, uma iniciativa 
emblemática do Pacto Ecológico Europeu que se baseia na 
Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030. 
No âmbito do Pacto Ecológico Europeu, a Estratégia de 
Biodiversidade da UE para 2030 contribui para alcançar 
reduções das emissões de gases com efeito de estufa de, 
pelo menos, 55 % até 2030 e a neutralidade climática em 
2050 na UE. Também ajuda a UE a cumprir o seu com-
promisso de aumentar as remoções de carbono por sumi-
douros naturais, em conformidade com a Lei do Clima. 
Ao abordar em conjunto os aspetos sociais, económicos 
e ambientais, a Estratégia para as Florestas visa garantir e 
reforçar a multifuncionalidade das florestas da UE e desta-
ca o papel central desempenhado pelos gestores florestais.
As florestas são um aliado essencial na luta contra as alte-
rações climáticas e a perda de biodiversidade. Funcionam 
como sumidouros de carbono e ajudam-nos a reduzir os 
impactos das alterações climáticas, por exemplo através 
do arrefecimento das cidades, da proteção contra grandes 
inundações e da redução do impacto das secas. Infeliz-
mente, as florestas europeias sofrem muitas e diversifica-
das pressões, incluindo as alterações climáticas.
Segundo o vice-presidente executivo do Pacto Ecológico 
Europeu, Frans Timmermans: «As florestas albergam a 
maior parte da biodiversidade que encontramos na Terra. 
Para que a água seja limpa e os nossos solos ricos, preci-
samos de florestas saudáveis. As florestas europeias estão 
em risco. É por isso que trabalharemos para a sua prote-
ção e regeneração, para melhorar a gestão florestal e para 
apoiar os gestores florestais e todos os que cuidam das 
florestas. Em última análise, todos fazemos parte da na-
tureza. O que fizermos para combater a crise climática e 
da biodiversidade, fazemo-lo pela nossa própria saúde e 
pelo nosso futuro.»
A Estratégia da Biodiversidade da UE para 2030 compro-
mete-se a plantar pelo menos mais 3 mil milhões de ár-

vores na UE até 2030. 
A plantação não deve ser vista como uma alternativa à 
preservação das árvores existentes que continua a ser a 
primeira prioridade mas como um esforço adicional para 
aumentar o coberto arbóreo da União Europeia.
A plantação de, pelo menos, mais 3 mil milhões de ár-
vores na UE até 2030 deve ser feita no pleno respeito dos 
princípios ecológicos.
Devem plantar-se 3 mil milhões de árvores para além das 
que seriam plantadas de qualquer forma, se a situação se 
mantivesse igual.
A Comissão facilitará, motivará, contará e monitoriza-
rá o processo. Proporcionará apoio político e técnico, co-
municação e rotulagem. Em colaboração com a Agência 
Europeia do Ambiente, a Comissão lançará a aplicação 
«Map-my-Tree» para que os cidadãos possam acompa-
nhar a evolução da plantação.
Plantar e cultivar a árvore certa, no local certo e para o 
fim certo! Vamos precisar de planeamento e monitoriza-
ção a longo prazo. Na prática, isto significa a plantação da 
combinação adequada de espécies arbóreas, não só nas 
florestas, mas também nas zonas agroflorestais, agrícolas 
e urbanas. Não devem ser plantadas árvores em zonas de 
elevado valor natural, como lamaçais, lodaçais, pântanos, 
zonas húmidas, turfeiras e prados.
O cumprimento dos ambiciosos objetivos de plantação 
precisa da participação ativa e da motivação dos diferentes 
intervenientes, determinados não só em plantar árvores, 
mas também em cuidá-las ao longo do tempo. A planta-
ção de árvores também requer uma boa colaboração entre 
várias partes envolvidas, desde cidadãos e proprietários 
de terras a viveiros, associações, empresas e autoridades 
públicas.
Para mais informações consultar:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/
ip_21_3723
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Santa Casa quer expandir 
valências na área da saúde
A Santa Casa da Misericórdia 
de Bragança espera expandir 
a oferta de valências na área da 
saúde brevemente.
O desejo foi partilhado pelo 
provedor da instituição na pas-
sada quinta-feira, à margem da 
celebração do sétimo aniver-
sário da Unidade de Cuidados 
Continuados.
Em declarações ao Mensageiro, 
Eleutério Alves garantiu que os 
contactos para trazer para Bra-
gança uma unidade de apoio à 
saúde mental já foram iniciados.
“Entrámos no programa de 
apoio à saúde mental e aqui no 
concelho torna-se importante e 
necessária uma valência desse 
género. Estamos empenhados 
em processo de trazer essa va-
lência”, sublinhou.
Para além disso, a Santa Casa 

 Santa Casa celebrou sete anos da UCC

vai iniciar negociações para 
uma nova secção de Cuidados 
Paliativos, a instalar na Unidade 
de Cuidados Continuados.
“Também já iniciámos contac-
tos para transformar parte desta 
unidade em cuidados paliativos.
O distrito tem poucas camas 

para as necessidades que tem. 
Tendo nós condições para isso, 
pois temos algumas no siste-
ma privado que podem entrar 
no sistema de cooperação para 
cuidados paliativos. São, pelo 
menos, 12 camas.
A partir do momento que as 

entidades responsáveis por esta 
área assumam que Bragança 
necessita desses cuidados.
Estamos a iniciar contactos 
para isso e ver se temos as con-
dições exigidas. Nós achamos 
que sim”, destacou Eleutério 
Alves.
Sobre os sete anos da Unida-
de de Cuidados Continuados, 
o provedor da Santa Casa en-
tende que “é uma das valências 
mais importantes para a Santa 
Casa, para toda a comunidade 
bragançana e mesmo para o 
distrito”.
“Têm sido sete anos muito po-
sitivos, em que a nossa unida-
de tem marcado o distrito. Está 
sempre com lotação completa, o 
que evita que as pessoas da re-
gião tenham de se deslocar. Foi 
dos melhores investimentos da 

instituição”, sublinhou.
Também a diretora do servi-
ço, Susete Abrunhosa, fez um 
balanço muito positivo”, com 
“muita procura” ao longo des-
tes sete anos. 
No entanto, revela que a pande-
mia trouxe alguns constrangi-
mentos.
“Por causa da covid e da necessi-
dade de todos os utentes fazerem 
teste, às vezes estamos semanas 
à espera que cheguem. Tem sido 
difícil gerir a parte das visitas 
porque as pessoas estão longe e 
sentem-se muito afastadas dos 
seus familiares. Temos de come-
çar a aliviar as medidas”, disse.
Neste momento, funcionam na 
instituição 30 camas de média 
duração, 25 de longa duração e 
12 quartos privados.
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