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práticas para a avaliação técnica e de qualidade da matéria-prima. 
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Objetivo 
A economia florestal pode desempenhar um papel relevante na melhoria da eficiência 

energética em edifícios públicos e casas no Sudoeste da Europa (França, Espanha e 

Portugal), ao mesmo tempo que apoia o desenvolvimento regional nas zonas rurais. 

O setor público pode assumir a liderança e desenvolver novas políticas voltadas para 

uma melhoria da eficiência energética nos edifícios públicos, utilizando bioprodutos 

locais, no entanto, deve compreender a situação atual da cadeia de valor da floresta e 

dos bioprodutos. Com base nas características dos setores da madeira e da cortiça no 

Sudoeste da Europa, e nos requisitos funcionais e técnicos dos produtos selecionados 

de base de madeira e de cortiça, este roteiro define um conjunto de políticas e 

estratégias destinadas a orientar os decisores políticos para uma maior utilização da 

madeira e da cortiça em edifícios públicos do Sudoeste da Europa. 

Introdução 
Conforme definido no Pacto Ecológico Europeu, a União Europeia está comprometida 

numa estratégia de crescimento que visa transformar a União Europeia numa 

sociedade justa e próspera, com uma economia moderna, eficiente em termos de 

recursos, e competitiva, onde não haverá emissões líquidas de gases de efeito estufa 

em 2050. O setor da construção tem um papel importante para atingir este objetivo, 

pois é responsável por metade de todos os materiais extraídos, por metade do 

consumo total de energia, por um terço do consumo de água e por um terço da 

geração de resíduos. O impacto ambiental ocorre principalmente na fase de uso 

(80%), mas impactos significativos também ocorrem durante a fase de construção 

(20%). Portanto, o setor da construção e a economia circular desempenham um papel 

relevante nesta estratégia. 

A produção de materiais de construção normalmente consumidos no Sudoeste da 

Europa, como o cimento ou o aço, são responsáveis por grande parte do consumo de 

energia e das emissões de CO2. No entanto, a madeira e a cortiça como materiais de 

construção contribuem para reduzir o aquecimento global através do 

armazenamento de carbono atmosférico, substituindo os materiais de construção 

alternativos, e através de um possível uso em cascata. 
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Dados florestais na região do Sudoeste Europeu 
Área de floresta. A floresta na região Sudoeste da Europa ocupa 34,4% da sua área, 

abaixo dos 39,9% da área ocupada por florestas na União Europeia. 

Espécies florestais. O género de árvore mais comum é o pinheiro (Pinus), sendo as 

espécies mais comuns o pinheiro de alepo, o pinheiro bravo e o pinheiro silvestre. Os 

carvalhos (Quercus) também têm um papel relevante, sendo os carvalhos séssil e 

europeu em França e os carvalhos perenes e sobreiros na Península Ibérica. 

Crescimento. O crescimento total é de 4.258 milhões de m3 sobre a casca. Devido ao 

tamanho do país e devido às taxas médias de crescimento mais elevadas, o 

crescimento da madeira ocorre principalmente em França (67%), mas também em 

Espanha (28%). 

Estrutura de classes de idade. As florestas são maioritariamente formadas por 

povoamentos com diferentes idades (80%). 

Reserva de carbono. As florestas no Sudoeste da Europa contribuem para reduzir as 

emissões totais de gases com efeito de estufa em 1,82%, mais do que a média da União 

Europeia de 9,90%. Em contraste, a exploração de madeira tem uma contribuição 

menor na mitigação das alterações climáticas (0,44%) do que a média da União 

Europeia (1,21%). 

Intensidade de desbaste florestal. A intensidade de desbaste é inferior a 25%, o que 

indica um elevado potencial para um aumento sustentável da produção de madeira.  

Emprego. Em 2010, quase 400 mil pessoas trabalhavam a tempo inteiro no setor 

florestal, contribuindo para reduzir o desemprego no meio rural. Cerca de metade 

trabalhavam nas indústrias de madeira e 30% na indústria de pasta e papel. 

Indústrias de madeira e de cortiça 
A produção total de rolaria atingiu os 82,8 milhões de m3 em 2019, 18% da produção 

da União Europeia. A maior parte foi produzida em França (60%). A madeira como 

fonte de energia renovável apresentou uma tendência decrescente. 
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Em 2018 o sector da indústria da madeira era composto por quase 85 mil empresas 

com um valor agregado ao custo de fábrica estimado em 26,3 mil milhões de euros. A 

maior parte são pequenas e médias empresas com uma média de 5,4 trabalhadores 

por empresa. 

Os líderes mundiais de produção de cortiça são Portugal e Espanha com 49,5% e 30,5% 

da produção total de cortiça. O setor da cortiça em Portugal em 2017 era composto 

por 642 indústrias e empregava mais de 8.000 trabalhadores. A maior parte destas 

empresas dedicam-se ao fabrico de rolhas de cortiça. 

Poucas indústrias produzem produtos de madeira transformada na região do 

Sudoeste da Europa, apesar de sua grande produção na Europa. Produtos de madeira 

transformada são uma oportunidade para aumentar o uso de madeira no setor da 

construção na região do Sudoeste Europeu, onde tradicionalmente a madeira para 

construção é produzida a partir de florestas do centro e do norte da Europa. 

Construção sustentável 
Uma gestão florestal sustentável visa manter, a nível local, nacional e global, as 

funções ecológicas, econômicas e sociais da floresta. A gestão e a produção florestal 

podem ser certificadas e os produtos produzidos rotulados para informar os 

consumidores sobre a sustentabilidade dos produtos. 

O desempenho dos edifícios em termos de sustentabilidade ao longo de seu ciclo de 

vida pode ser medido por meio de um conjunto de indicadores e métricas comuns. 

Cada indicador liga o impacto do edifício com as prioridades de sustentabilidade a 

nível europeu, permitindo que os utilizadores, através da utilização de um número de 

conceitos e indicadores essenciais, atinjam os objetivos da política ambiental nacional 

e da União Europeia,  

As matérias-primas utilizadas na construção de edifícios sustentáveis devem ser 

selecionadas de acordo com critérios ambientais, técnicos, econômicos e sociais. A 

madeira e a cortiça produzidas localmente são materiais de construção que cumprem 

os três pilares da sustentabilidade, porque a quantidade de carbono incorporado é 

muito inferior aos dos seus concorrentes, geram menos resíduos de construção, 

geram receitas locais, garantem o futuro das indústrias locais de madeira, contribui 
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para fixar a população rural ou contribui para melhorar a qualidade do ar interior dos 

edifícios. Além disso, os requisitos técnicos e normativos, também são considerados 

necessários para se obter as características adequadas nesses produtos, como a 

marcação CE, o uso de madeira classificada para fins estruturais ou para produtos 

transformados que cumpram os seus padrões de referência. 

Estratégias para melhorar as políticas de 
eficiência energética em edifícios públicos 
Considerando os três pilares de sustentabilidade e com base na literatura e nos 

resultados deste guia, identificamos uma lista de instrumentos e de estratégias 

políticas para melhorar as políticas de eficiência energética em edifícios públicos e 

casas do Sudoeste da Europa. 

Instrumentos - Padrões de desempenho energético do produto - 

- Rótulos de produtos 

- Programas de padronização e rotulagem 

- Códigos de construção 

- Certificados e rótulos de construção 

- Regras e práticas de aquisição ecológica  

- Programas de liderança pública 

- Acordos voluntários 

- Programas de sensibilização e informação 

 

Estratégias - Apoio aos recursos biológicos locais 

- Melhorar as cadeias de valor locais certificadas 

- Estratégias de renovação de longo prazo 

- Educação e formação 

- Ajuda financeira e administrativa 

- Promover a investigação 
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