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Publicado decreto sobre Política Nacional de Florestas Plantadas 

A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) comemora mais um 

passo no desenvolvimento sustentável a do país. É o decreto 8375/2014, que trata da Política 

Agrícola de Florestas Plantadas, assinado pela presidenta Dilma Rousseff e publicado no dia 12 de 

dezembro, no Diário Oficial da União. 

O decreto, referendado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pela SAE, dispõe 

sobre os princípios e objetivos da Política Agrícola para Florestas Plantadas relativamente às 

atividades de produção, processamento e comercialização dos produtos, subprodutos, derivados, 

serviços e insumos relativos às florestas plantadas. De acordo com o texto, fica estabelecido que o 

Ministério da Agricultura coordenará o planejamento, a implementação, e a avaliação da política e 

promoverá a sua integração às demais políticas e setores da economia. 

Em 2010, a SAE iniciou um processo de articulação para a construção de uma proposta de Política 

Nacional de Florestas Plantadas. Foram várias reuniões com órgãos do governo e atores do setor 

para sintetizar os fundamentos e as linhas mestras do plano estratégico. Ao longo desse período, 

importantes estudos para subsidiar a formulação da política foram produzidos pela SAE em conjunto 

com o Grupo de Trabalho Interministerial formado por oito ministérios, o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea), o BNDES, e pela Câmara Técnica Especializada composta por 

representantes da Embrapa, do setor privado e da academia. 
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Para o ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR), 

Marcelo Neri, a política representa um marco importante para o país. “O setor de florestas plantadas 

tem um papel fundamental, seja do ponto de vista econômico interno ou externo, para a balança de 

pagamentos brasileira, seja social, com a geração de dois milhões de empregos diretos e indiretos, 

além de ser sustentável para o meio ambiente”. 

O Decreto estabelece ainda a criação do Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas 

(PNDF). O documento, que terá um horizonte de 10 anos e deve ser atualizado periodicamente, fará 

um diagnóstico da situação do setor de florestas plantadas, incluindo seu inventário florestal, além de 

propor cenários com as tendências internacionais e macroeconômicas. Ele também estabelecerá 

metas de produção florestal e ações para seu alcance 

 notícia  12:28  22/12/2014 

http://www.sae.gov.br/imprensa/noticia/publicado-decreto-sobre-politica-nacional-de-florestas-plantadas/ 

 

http://www.sae.gov.br/imprensa/noticia/publicado-decreto-sobre-politica-nacional-de-florestas-plantadas/

	Publicado decreto sobre Política Nacional de Florestas Plantadas

