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A  UNAC representa os interesses dos produtores flo-

restais do espaço mediterrânico português junto das 

instituições nacionais e europeias, através de uma 

estratégia de intervenção de cariz técnico-político. 

Acompanha e analisa todos os processos e iniciativas 

com relevância e interesse para os seus associados, 

como é o caso das políticas rurais, florestais, ambien-

tais e fiscais. 

Através da UNAC, as organizações de produtores flo-

restais do espaço mediterrânico definem posições 

comuns sobre temas estratégicos e transversais, 

desenvolvendo contributos e participações válidas, 

construtivas e tecnicamente fundamentadas. 

OBJETO 

 Promover a proteção da floresta mediterrânica e o 

desenvolvimento do mundo rural; 

 Promover e defender os interesses económicos e 

sociais da região em geral e dos seus associados; 

 Articular e coordenar as estruturas das Associações. 

A UNAC tem uma área territorial de influência de dois 

milhões de hectares, representando cerca de 700.000 

hectares de áreas agroflorestais e cerca de 16.000 

produtores. 

 

 

 

 

ATIVIDADES 

Ação Técnico-Política 

Acompanhamento das questões estratégicas para o 

setor florestal, de forma a garantir a sua adequação 

às necessidades e interesses da Floresta Mediterrâni-

ca. 

Análise e monitorização de todas as iniciativas legais 

na área da floresta, desenvolvimento rural, ambiente 

e conservação da natureza, energia, fiscalidade, entre 

outras. 

Participação em diversos fóruns de âmbito regional, 

nacional e internacional, para assegurar uma adequa-

da representação dos interesses das organizações 

filiadas. 

Assistência Técnica às Organizações de Produtores 
Florestais 

Promover a cooperação entre as associações, visando 

a melhoria da capacidade técnica, através de reu-

niões periódicas para dirigentes e para técnicos das 

associações filiadas, troca de informações, divulgação 

de projetos, novas técnicas e iniciativas, assim como 

ações de formação profissional. 

Divulgação e Informação 

Recolha, análise e processamento de informação 

sobre temas específicos de interesse para as associa-

ções e produtores florestais. 

 



Defesa dos direitos da propriedade privada, atra-

vés da valorização económica dos espaços agro-

florestais, da sua integração no desenvolvimento 

rural e da consolidação da função social e 

ambiental da sua atividade. 

Representação ativa e permanente perante as enti-

dades públicas, o mercado e outras organizações 

nacionais e internacionais, consolidando uma posi-

ção interveniente como parceiro privilegiado na 

defesa dos interesses da Floresta Mediterrânica.  

Definição de posições comuns sobre temas estraté-

gicos e transversais, desenvolvendo contributos e 

participações construtivas.  

Postura inovadora e proactiva, antecipando cená-

rios e processos, concretizando soluções através de 

posições tecnicamente fundamentadas.  

ACHAR - Associação dos Agricultores da Charneca 

Rua Direita de S. Pedro, 152 | 2140-098 Chamusca 

Tel: 249 760 041 | Fax: 249 760 043 | E: charneca@achar.pt 
 

AFLOBEI - Associação dos Produtores Florestais da Beira Interior 

Av. General Humberto Delgado, 57, 1º 

6000-081 Castelo Branco 

Tel: 272 325 741 | Fax: 272 325 782 | E: aflobei@aflobei.pt 
 

AFLOSOR - Associação dos Produtores Florestais da Região de Ponte 
de Sôr 

Zona Industrial de Ponte de Sôr, Rua E, Lt 79 | 7400-211 Ponte de Sôr 

Tel: 242 203 296 | Fax: 242 203 296 | E: aflosor@sapo.pt 

ANSUB - Associação dos Produtores Florestais do Vale do Sado 

Morada: Rua Joaquim Soeiro Pereira Gomes 

Morada para Correspondência: Apartado 105 EC Alcácer do SAL 

7580-909 Alcácer do Sal 

Tel: 265 612 684 | Fax: 265 610 363 | E: ansub@ansub.pt 
 

APFC - Associação dos Produtores Florestais do Concelho de Coruche e 
Limítrofes 

Rua dos Guerreiros nº 54 | 2100-183 Coruche 

Tel: 243 617 473 | Fax: 243 679 716 | E: apfc@apfc.pt 
 

SUBERÉVORA - Associação de Produtores Florestais 

Rua Diana de Liz, Apartado 536 | 7002-506 Évora 

Tel: 266 744 504 | Fax: 266 771 674 | E: suberevora@sapo.pt 
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