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Introdução 

Os incêndios que destruíram áreas de floresta e mato no verão quente de 2003 

puseram a nu muitas das falhas ao nível da gestão florestal e do combate aos incêndios 

florestais. Imagens da devastação de áreas naturais de uma importância ambiental, social 

e económica inestimável invadiram as nossas casas dia após dia. O facto de este ano ter 

registado um recorde ao nível da extensão dos incêndios florestais impulsionou um 

debate na sociedade civil, sobretudo depois das notícias relativas a desalojamentos 

forçados e até a mortes de pessoas. O governo actualmente em funções resolveu dar eco 

às vozes de protesto que se levantavam um pouco por todo o país e apresentou um 

conjunto de medidas que vão no sentido de resolver muitos dos problemas que estavam 

na base desta calamidade. 

Agora que o fogo assentou e sobram apenas as cinzas, interessa perceber de facto o 

que é que correu mal e que soluções podem ser apontadas para evitar mais situações 

deste tipo. Mas interessa ainda ir mais longe, alargando o campo de análise de forma a 

podermos compreender com profundidade quais são os problemas ao nível do Sector 

Florestal que levam a que o aproveitamento de um dos nossos mais importantes recursos 

esteja bem abaixo do que seria desejável. Finalmente, dado que as florestas cumprem 

funções ambientais e sociais importantíssimas, interessa analisar as falhas ao nível da 

sua gestão que comprometem a sua sustentabilidade. 

A principal finalidade do presente trabalho é, portanto, a avaliação do valor da 

floresta portuguesa. Essa escolha foi feita tendo em conta que esta avaliação, caso seja 

rigorosa, será preponderante para que a sociedade olhe de uma forma diferente para este 

bem ambiental escasso, vendo-o não só como um recurso ao nosso dispor para a 

satisfação das necessidades humanas, mas também como um ecossistema que merece 

ser preservado, a bem não só dos seres vivos que a habitam como também da própria 

humanidade. 

O primeiro capítulo contém uma descrição da situação actual da floresta portuguesa, 

fornecendo um guia para a identificação dos variados problemas com que se debate o 

Sector Florestal. O segundo capítulo apresenta alguns dados que nos permitem aferir 

acerca da importância deste sector na economia portuguesa, assim como um estudo 

pormenorizado sobre as várias componentes do valor da floresta portuguesa. O terceiro 
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capítulo é dedicado ao estudo das causas e consequências dos incêndios florestais. As 

reformas governamentais introduzidas recentemente, assim como algumas alterações na 

situação descrita no trabalho que ocorreram no decurso da sua elaboração serão 

analisadas no quarto capítulo. Finalmente, o quinto capítulo apresenta algumas 

conclusões, ideias e propostas relativamente a certos factos enunciados. 

Quatro notas metodológicas devem ser feitas desde já. A primeira é a de que um 

trabalho deste tipo será sempre incompleto e inexacto, devido por um lado à dificuldade 

em obter estatísticas oficiais sobre muitos dos pontos analisados e por outro à reduzida 

credibilidade da maioria das estatísticas oficiais e de muitas das estimativas realizadas. 

Qualquer conclusão que seja tirada a partir dos dados apresentados deverá portanto ter 

em conta este problema. 

A segunda deve-se ao facto de as estatísticas enunciadas dizerem respeito apenas a 

Portugal Continental. A não inclusão das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores 

deve-se ao facto de os dados relativos às suas florestas serem escassos, pelo que a sua 

exclusão foi realizada antes de mais para salvaguardar a coerência interna do trabalho. 

No entanto, tendo em conta que a área florestal destes territórios é muito reduzida, 

donde resulta que a sua importância ao nível de Portugal como um todo virá igualmente 

reduzida, este estreitamento do raio de análise não colocará nenhum problema de 

especial às conclusões apresentadas. 

A terceira nota diz respeito à análise do enquadramento institucional relativo às 

florestas, a qual não abrange as recentes reformas introduzidas pelo presente governo, 

sendo estas analisadas com pormenor no quarto capítulo. Esta opção explica-se pelo 

facto de as referidas reformas terem sido introduzidas no decurso da elaboração do 

trabalho, tendo sido aprovadas em conselho de ministros muito recentemente e estando 

ainda a aguardar o parecer de alguns parceiros sociais. 

Finalmente, há que fazer uma ressalva para o facto de algumas actividades 

relacionadas de alguma forma com as florestas não serem aqui alvo de análise1. Este 

facto deve-se mais a uma imposição que a uma escolha, já que a indisponibilidade de 

                                                 

1 Nomeadamente pescas em rios e lagoas situados em florestas, viveirismo florestal ou a produção de 

artigos de artesanato de madeira ou cortiça. 
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dados sobre o valor da sua produção impede que essa análise seja feita com o mínimo de 

rigor que seria exigível. 
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I. A Floresta Portuguesa 

1. Dimensão e espécies dominantes 

Como consequência das políticas de florestação seguidas desde a segunda metade do 

século XIX, Portugal apresenta hoje uma taxa de cobertura florestal muito elevada 

(38%, segundo os dados mais recentes do Inventário Florestal Nacional2, expostos no 

gráfico 1), sendo uma das mais elevadas da UE. 

 

Gráfico 1 – Usos do solo em Portugal Continental 

Fonte: DGF (2003b) 

 

Existe no entanto um grande potencial para o aumento desta área, através da 

arborização de alguns terrenos incultos ou com baixa produtividade agrícola e de 

algumas áreas montanhosas. Segundo os dados do INE (2001b), existirão em Portugal 

Continental 201085 ha de superfície agrícola não utilizada e arborizável, os quais se 

repartem por 84681 explorações. 

                                                 

2 Dados da terceira revisão, executada entre 1995 e 1998 e publicada em 2001 
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Figura 1 – Ocupação do solo em Portugal Continental 

 

Fonte: DGF  
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O gráfico 2 ilustra como actualmente as árvores dominantes são o pinheiro-bravo, o 

sobreiro, o eucalipto e a azinheira, sendo quase residual a área ocupada por outras 

espécies, nomeadamente as várias espécies de carvalho, que em tempos ocupariam os 

primeiros lugares deste ranking. 

Gráfico 2 – Áreas dos povoamentos florestais por espécie de árvore dominante 

Fonte: DGF (2003b) 

 

A dominância do pinheiro-bravo e do eucalipto num país onde não são espécies 

autóctones explica-se sobretudo pela sua plantação intensiva nas últimas décadas com o 

fim de fornecer a indústria da pasta de papel com a matéria-prima necessária. Verifica-

se no entanto que a área ocupada pelo primeiro tem vindo a diminuir, em parte devido à 

acção dos incêndios florestais, enquanto que a área ocupada com o segundo tem 

conhecido um aumento impressionante desde meados dos anos 603.  

A área coberta por montados4 aumentou também de forma considerável desde 1874, 

devido à pressão do sector corticeiro, tendo contudo estabilizado nos anos 50. 

 

 

                                                 

3 Os incêndios florestais implicam muitas vezes um aumento relativo da área arborizada com 

eucaliptos. Este facto explica-se por dois motivos. Por um lado, as plantações de eucalipto não são tão 

afectadas pelos incêndios florestais como o pinheiro-bravo, pois gozam da capacidade de se regenerarem 

por si próprias em poucos anos. Por outro lado, é prática habitual plantar-se eucaliptos nas áreas ardidas, 

substituindo as espécies existentes antes do incêndio, devido a factores económicos. 

4 O montado consiste num terreno onde se plantaram ou semearam Sobreiros e Azinheiras e onde se 

podem pastar porcos (os quais se alimentam das bolotas produzidas por estas árvores). É ainda comum 

encontrar-se alguns exemplares de Carvalho Português nestes terrenos. 
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Gráfico 3 – Evolução da área dos povoamentos florestais em Portugal 

Continental 1874-1995 (1000 ha) 

Fonte: DGF (1998) 

 

Os gráficos 2 a 4 permitem-nos ainda observar outro dos principais problemas da 

floresta portuguesa: a falta de diversificação das espécies florestais. Apesar de uma 

evolução ligeiramente favorável a esta diversificação, a área ocupada pelas quatro 

espécies dominantes continua a ser muito elevada (cerca de 88,19% da área florestal 

total), sendo hoje a área ocupada por soutos (matas de castanheiros mansos), carvalhais 

e outros povoamentos florestais bastante residual. 
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Gráfico 4 – Evolução da área dos povoamentos florestais, em percentagem5 

Fonte: DGF (2003b) 

 

Quanto à distribuição geográfica das diferentes espécies de árvores, verifica-se que as 

resinosas predominam no Norte, enquanto que o sobreiro e a azinheira se encontram 

sobretudo no Sul. O eucalipto encontra-se disseminado um pouco por todo o país, 

embora seja reduzida a sua dimensão nas regiões de Trás-os-Montes e Beira Interior.  

                                                 

5 Dados do Inventário Florestal Nacional. 
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Figura 2 – Distribuição regional das espécies florestais 

 

 

Fonte: DGF 
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2. Características das explorações florestais 

Um dos grandes problemas com que o Sector Florestal português se debate é a 

excessiva fragmentação das propriedades com floresta. Com efeito, como se pode ver no 

gráfico 5, apenas 1% das propriedades com matas e florestas sem culturas sob-coberto 

possuem mais que 50 ha, sendo que 79% destas propriedades apresentam uma superfície 

inferior a 5 ha. 

 

Gráfico 5 –Estrutura das explorações florestais em Portugal Continental, 1997 

Fonte: INE (1999b) 

 

Do mesmo modo, analisando os dados das explorações agrícolas com floresta 

expostos no gráfico 6, vemos como apenas 1% destas explorações têm 100 ou mais 

hectares de superfície florestal, que corresponde à dimensão mínima adequada para uma 

exploração florestal rentável. Por outro lado, a grande maioria das explorações agrícolas 

com floresta (85%) dispõem apenas de menos de 5 hectares de superfície florestal. 

 

Gráfico 6 – Estrutura das explorações agrícolas com floresta em Portugal 

Continental, 1995 

Fonte: INE (1997b) 
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Outro facto a assinalar é a concentração da superfície florestal nas grandes 

explorações. De facto, cruzando os dados dos gráficos 6 e 7, vemos como 1% das 

explorações dispõem de 55% da superfície florestal, enquanto que 85% possuem apenas 

15% da superfície florestal. 

 

Gráfico 7 – Superfície florestal contida nas explorações agrícolas de Portugal 

Continental em função da sua dimensão, 1995 

Fonte: INE (1997b) 

 

Estes dados contudo não demonstram as grandes disparidades regionais existentes 

em Portugal Continental. Se é verdade que a propriedade florestal se encontra 

excessivamente fragmentada um pouco por todo o território, também é verdade que a 

maioria das explorações florestais com mais de 50 ha (52%) se encontram no Sul do 

país, onde o emparcelamento é bem maior que o verificado no Norte e Centro (com 

especial incidência para o primeiro) (INE, 1999b). 

Portugal destaca-se também por ser um país onde apenas uma pequena minoria das 

propriedades florestais são geridas pelo Sector Público, representando cerca de 3% do 

total, estando cerca de 87% das mesmas nas mãos do Sector Privado. Os baldios6, por 

seu lado, representam cerca de 10% das propriedades florestais (DGF, 1998).  

Os proprietários privados das florestas dividem-se em dois grandes grupos: os 

proprietários privados não-industriais e os proprietários privados industriais (indústrias 

                                                 

6 Os baldios são terras comunais, geridas por uma “Assembleia dos Compartes”, a qual é formada por 

um grupo de utilizadores da floresta membros da respectiva comunidade ou pela Junta de Freguesia, caso 

tal seja deliberado pela referida assembleia. Estas Assembleias podem ainda decidir entregar a gestão dos 

respectivos baldios à Direcção Regional de Agricultura da sua região. 
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da pasta de papel e da cortiça). O primeiro grupo, por sua vez, divide-se entre os 

proprietários do Norte e Centro, os quais detêm a maioria dos pinhais e os proprietários 

do Sul, detentores da quase totalidade das florestas de sobreiro. 

 

3. Enquadramento jurídico-institucional 

Em 1996 foi finalmente aprovada uma Lei de bases da Política Florestal (Lei  

nº 33/96), preenchendo assim um vazio legal existente há demasiado tempo.  

Segue-se um resumo dos preceitos desta lei: 

• Nos artigos 2º, 3º e 4º, estipula como princípios gerais da política florestal a 

conservação e a protecção das florestas e a gestão sustentável das mesmas, 

destacando-se, portanto, de uma política meramente economicista de exploração dos 

recursos florestais tendo como única preocupação a maximização dos lucros. No 

mesmo prisma, esta lei preconiza o aumento da produtividade do Sector Florestal e 

dos rendimentos dos agricultores, produtores e utilizadores das florestas, a 

promoção do associativismo, o incentivo à investigação científica e tecnológica no 

domínio florestal e a protecção da floresta contra agentes bióticos e abióticos, tendo 

em conta o papel das florestas no que toca aos serviços ambientais (protecção de 

ecossistemas, regularização dos recursos hídricos, conservação do solo e da 

qualidade do ar e combate à erosão) e sócio-económicos (prevenção da 

desertificação humana e contributo para o rendimento de muitos agentes) prestados 

por estas. 

• Os artigos 5º, 6º e 7º regulam o funcionamento do ordenamento florestal, enquanto 

recurso fundamental para a concretização dos objectivos referidos. 

• O artigo 8º enuncia os princípios da reestruturação fundiária e das explorações: 

emparcelamento de propriedades florestais e desincentivo do seu fraccionamento, 

com vista na melhoria da sua produtividade; limitação da área florestal detida por 

uma entidade, sempre que tal se justifique; expansão da área florestal pública, 

promoção da reflorestação das áreas ardidas de grandes dimensões e apoio às formas 

de associativismo que vão de encontro aos princípios enunciados, assim como à 

constituição de assembleias de compartes, responsáveis pela gestão dos baldios. 
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• O artigo 9º define como objectivo da Administração Pública o estímulo ao Fomento 

Florestal. 

• O artigo 10º estipula como dever do Estado a conservação e a protecção das 

florestas. 

• O artigo 11º regula a gestão dos recursos silvestres, a qual deve obedecer ao 

princípio da sustentabilidade. 

• Os artigos 12º a 17º definem os instrumentos de política florestal: a Autoridade 

Florestal Nacional, responsável pelo Sector Florestal; a Comissão Interministerial 

para os Assuntos da Floresta, presidida pelo Ministro da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas e integrando todos os ministérios cuja área de 

acção abrange as florestas; o Conselho Consultivo Florestal, presidido igualmente 

pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas e composto 

nomeadamente por representantes da Administração Pública, das autarquias locais, 

das associações de produtores florestais, do comércio e das indústrias florestais, dos 

baldios, das confederações agrícolas e sindicais e dos jovens agricultores, das 

associações de defesa do ambiente e das instituições de ensino e de investigação 

florestal; as instituições de investigação florestal e as organizações dos produtores 

florestais. 

• Os artigos 18º, 19º e 20º definem os instrumentos financeiros ao dispor da política 

florestal: um fundo financeiro de carácter permanente, destinado nomeadamente à 

promoção do fomento, à reflorestação de áreas ardidas, à compensação dos 

proprietários florestais por qualquer prejuízo que advenha da imposição de 

conservação da área florestal, ao financiamento da investigação florestal e à criação 

de um sistema bonificado de crédito florestal; os incentivos fiscais ao 

associativismo, ao emparcelamento ou à prevenção do fraccionamento da 

propriedade florestal e ao auto-financiamento do investimento florestal e um sistema 

de seguros florestais de baixo custo. 

• O artigo 21º define como prioridades para o Ministério da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas uma melhoria dos processos de prevenção e de 

combate aos fogos florestais, o reforço e valorização do corpo de guardas e mestres 

florestais, o empenho na protecção das florestas contra agentes bióticos, a realização 
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do cadastro da propriedade florestal, o incentivo à produção dos sistemas agro-

florestais, a preservação dos ecossistemas de grande importância e sensibilidade 

ecológica, a aplicação de medidas de protecção e recuperação das áreas florestais, o 

incentivo à produção silvícola sustentável, o apoio ao associativismo florestal e a 

promoção de acções de sensibilização ambiental junto da população (em particular, 

dos jovens). 

 

O facto de esta lei ter sido aprovada por unanimidade na Assembleia da República 

demonstra um crescente interesse pela preservação e conservação da floresta 

portuguesa, sem prejuízo para a produção das entidades que dela retiram proveito. A sua 

não regulamentação, contudo, impediu a sua aplicação. 

.Uma das principais consequências deste facto consiste na permanência de um 

enquadramento institucional que prejudica a viabilidade e exequibilidade de qualquer 

projecto levado a cabo no âmbito dos objectivos da política florestal enunciados na 

respectiva Lei de Bases, devido à grande dispersão de competências por várias entidades 

no que toca à prossecução da mesma7. A Direcção Geral das Florestas, sob a jurisdição 

do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, é o principal 

organismo de gestão dos recursos florestais, de ordenamento florestal e de regulação do 

Sector Florestal, tendo sido investida de poderes de Autoridade Florestal Nacional pelo 

Decreto-Lei nº 256/97. Este organismo coordena também a actividade dos Sapadores 

Florestais, os quais são constituídos no âmbito de associações de produtores florestais. 

A sua área de acção não abrange contudo as florestas integradas nos Parques e Reservas 

Naturais, as quais se encontram sob domínio do Instituto de Conservação da Natureza, 

que por sua vez está actualmente sob a jurisdição do Ministério das Cidades, 

Ordenamento do Território e do Ambiente. Quanto às matas nacionais e comunais, a sua 

gestão encontra-se geralmente sob a alçada das Direcções Regionais de Agricultura, 

coordenadas pelo Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas. O 

combate aos incêndios, por outro lado é uma competência do Ministério da 

                                                 

7 A análise que se segue não entra em conta com as recentes reformas introduzidas no decurso deste 

trabalho, as quais serão analisadas com pormenor no capítulo IV. 
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Administração Interna, o qual coordena a actividade do Serviço Nacional de Bombeiros 

e Protecção Civil e das corporações de Bombeiros Voluntários.  

4. Enquadramento histórico 

No século XII, quando Portugal surge como país independente, a floresta existente 

cobria a maioria do território nacional e era composta sobretudo por várias espécies de 

carvalhos, de castanheiros e de sobreiros. A devastação deste património natural começa 

na Idade Média, devido à necessidade de terras para cultivo e de madeira ou carvão para 

aquecimento e prosseguiu de forma mais intensiva durante a época dos descobrimentos 

(a partir do séc. XV), em que a necessidade de madeira para a construção de navios 

determinou o abate massivo de árvores. Medidas como a plantação do Pinhal de Leiria, 

por D. Dinis, não foram suficientes para contrabalançar a enorme desflorestação, o que 

fez com que no séc. XVIII a área coberta por floresta tivesse descido para níveis perto 

dos 7% da área total nacional. 

Apenas no séc. XIX começa a esboçar-se uma política de reflorestação e gestão da 

área florestal, o que levou à criação dos Serviços Florestais. Estes foram integrados 

inicialmente no Ministério da Marinha, devido à concepção ainda presente das florestas 

como fonte de recursos para a indústria naval, sendo integrados na Direcção-Geral de 

Agricultura em 1886. 

O trabalho de florestação foi primeiramente direccionado para a protecção das dunas 

no litoral e para a arborização de serras do interior, sendo no início do séc. XX 

redireccionadas para o Norte e Centro do país, no seguimento da criação do Regime 

Florestal, em 1901. Posteriormente o regime do Estado Novo, marcadamente ruralista, 

encarou a plantação de florestas como uma prioridade, sendo plantados cerca de 318000 

ha das mesmas entre 1935 e1972. 
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Tabela 1 – Evolução da área florestal em Portugal Continental 1874-1995 

 1874 1902 1928 1956 1968/78 1980/85 1995 

Área florestal 640000 1956500 2331400 2763000 2969120 3108200 3358800 

Terras 

agrícolas 
1886000 3111317 3283000 4834000 5909913 3879602 3800381 

Área total 8879033 8879033 8879033 8879033 8879033 8879033 8879033 

Fonte: Mendes (1999a) 

 

Gráfico 8 – Evolução da taxa de cobertura das florestas8 em Portugal 

Continental 1874-1995 

Fonte: Mendes (1999a) 

 

Este aumento da área florestal não foi acompanhado de uma melhoria ao nível da sua 

gestão. De facto, pode-se dizer mesmo que esta tem vindo a degradar-se cada vez mais, 

devido à alteração do modo de produção agro-pecuário e ao êxodo rural. Os avanços 

tecnológicos da segunda metade do séc. XX determinaram o declínio da 

silvopastorícia9, do fabrico de fertilizantes naturais e da utilização de lenha para 

                                                 

8 Área florestal / Área total * 100 

9 Ver sub-capítulo III.2.2, alínea x) 
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aquecimento, as quais eram actividades que permitiam uma gestão sustentável das 

florestas a custo zero. E a desertificação do interior deixou enormes extensões de terra 

desocupadas, não havendo ninguém que se possa encarregar da sua gestão. 

Um outro problema do processo de florestação reside no facto de se ter baseado 

sobretudo na plantação de pinheiros e eucaliptos a qual, sobretudo no caso deste último, 

levanta sérios problemas à sustentabilidade das florestas e à preservação da 

biodiversidade, já que estas árvores absorvem enormes quantidades de água dos solos, 

fazendo com que se torne impossível a médio prazo a plantação de qualquer outra 

espécie vegetal na zona onde foram plantadas e nas zonas circundantes.  

 

5. Estado do ordenamento e da gestão florestal 

A figura de um Plano Florestal Nacional surgiu em 1998, com a criação do Plano de 

Desenvolvimento Sustentável da Floresta Portuguesa (PDSFP) pela DGF, o qual 

estipula como objectivos principais simultaneamente o aumento da produtividade do 

Sector Florestal português e a preservação da floresta portuguesa, tendo em conta o seu 

valor económico, social, ambiental e cultural. Este plano estipula ainda que os 

objectivos mencionados devem ser alcançados através de uma cooperação entre o Sector 

Privado e a Administração. 

Tendo isto em conta, o plano mencionado delimita as seguintes orientações 

estratégicas: 

• Melhoria da competitividade do Sector Florestal, o que implica uma melhoria da 

produtividade deste sector, a expansão da área florestal, a criação de um Sistema 

de Certificação da Gestão Florestal Sustentável e o reforço no investimento na 

investigação científica e na divulgação dos seus resultados, 

• Conservação e valorização da área florestal em termos ambientais, tendo em 

conta a importância da floresta na fixação dos solos, na regularização do ciclo 

hidrológico, na conservação da biodiversidade, na fixação de carbono e em 

termos paisagísticos, 

• Articulação das políticas florestais com o desenvolvimento industrial, através de 

reformas nas indústrias produtoras de derivados de cortiça, de celulose, de papel e 
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de alfarroba, do relançamento da indústria resineira e da expansão da área de 

pinhal manso, tudo isto tendo em conta a sustentabilidade a curto prazo da 

floresta portuguesa, 

• Melhoramento da gestão dos recursos cinegéticos, assim como dos recursos 

aquícolas, 

• Promoção do desenvolvimento económico sustentável, o que implica uma 

melhoria do ordenamento do território, o aumento da qualidade de vida das 

populações rurais, a optimização da gestão das florestas na área do turismo e 

lazer, a internalização das externalidades positivas geradas pela floresta e a 

criação de emprego no Sector Florestal, acompanhada de uma melhoria da sua 

qualidade, 

• Modernização da Administração, de forma a melhorar a sua eficiência. 

 

Para atingir estes objectivos, foram determinados os seguintes instrumentos de base, 

dos quais o PDSFP se socorre: 

• Planeamento e gestão, o que passa pela coordenação do PDSFP com os Planos 

Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) e os Planos de Gestão Florestal 

(PGF), 

• Incentivos fiscais, através de reformas nos sistemas fiscal e financeiro. 

Nomeadamente, a implementação do Fundo Financeiro Florestal, previsto na Lei 

de Bases da Política Florestal, assim como do Fundo de Investimento Imobiliário 

é encarada como prioritária, 

• O esforço desenvolvido no âmbito do sector de Investigação e Desenvolvimento 

florestal. O PDSFP prevê inclusive a criação de um Plano Nacional de 

Investigação Florestal que sirva como instrumento de coordenação das entidades 

do sector anteriormente referido, 

• O processo de monitorização, acompanhamento e revisão do plano através de um 

sistema de gestão ambiental, 

• Um Sistema de Informação Florestal. 
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A nível regional, a Lei de Bases da Política Florestal, de 1996, criou a figura do 

Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF). Os PROF são elaborados pelas 

Direcções Regionais de Agricultura, no âmbito do Decreto-Lei nº 204/99 e da 

Resolução do Conselho de Ministros nº 205/99, sendo aprovados pelo Ministério da 

Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas e delimitam as normas de 

silvicultura que devem ser respeitadas na gestão das explorações florestais. As suas 

funções, segundo a Lei de Bases da Política Florestal são: 

• A avaliação das potencialidades das áreas florestais, 

• A definição da lista de espécies a privilegiar nas acções de florestação ou de 

reconversão do património florestal, 

• A listagem dos modelos de silvicultura e gestão de recursos florestais mais 

adequados, 

• A definição das áreas críticas do ponto de vista do risco de incêndio, da 

sensibilidade à erosão e da importância ecológica, social e cultural, assim como 

das normas de silvicultura e de gestão de recursos florestais a aplicar nessas 

áreas. 

 

Os PROF são complementados pelos Planos de Gestão Florestal (PGF), os quais se 

aplicam ao nível das unidades produtivas, visando a definição de normas e 

procedimentos relativos à gestão florestal sustentável. 

Finalmente, a nível municipal, as autarquias são responsáveis pela elaboração dos 

Planos Municipais de Intervenção Florestal (PMIF), os quais terão que estar de acordo 

com os princípios delineados pelos planos anteriormente referidos. 

Em 2002 surgiram dois programas estratégicos: o Programa Estratégico das Folhosas 

Produtoras de Madeira Nobre10 e o Programa Estratégico da Fileira do Pinheiro-Bravo. 

Ambos os programas têm o duplo objectivo de beneficiar os povoamentos existentes 

destas espécies e de expandir a sua área total. Estes objectivos deverão contudo ser 

levados a cabo sem descuidar a gestão sustentável destas florestas. 

                                                 

10 Grupo em que se inserem nomeadamente os carvalhos e os castanheiros 
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Tendo em vista a superação de alguns dos problemas inerentes à exploração florestal, 

foi ainda aprovado em 2003 o Programa de Acção para o Sector Florestal11 (PASF). 

Reconhecendo a enorme importância económica, social, cultural e ecológica deste 

sector, este programa preconiza as seguintes medidas: 

• Harmonização e racionalização da legislação florestal existente, assim como a 

criação de um Código Florestal que agregue esta legislação e lhe dê 

coerência, 

• Autonomização e melhoria da gestão das matas públicas e baldios, a qual 

deverá servir como exemplo para os proprietários florestais privados, 

• Simplificação e implementação dos PROF e PGF, 

• Reforço dos incentivos ao investimento florestal e remoção de alguns dos 

desincentivos existentes, a nível fiscal, jurídico e de ordenamento do 

território, assim como a criação de um Fundo Financeiro Florestal, 

• Simplificação e desburocratização do processo de candidatura aos fundos 

comunitários, de modo a que se possa tirar o máximo proveito do III Quadro 

Comunitário de Apoio, definindo simultaneamente as exigências de qualidade 

correspondentes, 

• Incentivo à florestação das terras agrícolas, através da revisão da legislação 

correspondente, da desburocratização dos procedimentos administrativos e do 

aumento dos incentivos ao investimento em florestação, 

• Reforço do apoio às associações de produtores florestais e promoção do seu 

envolvimento em acções de interesse para o Sector Florestal, nomeadamente 

a divulgação de práticas de silvicultura preventiva12, a elaboração de um 

cadastro florestal e a promoção da gestão florestal sustentável, 

• Incentivo ao interprofissionalismo na resolução dos problemas do Sector 

Florestal, 

                                                 

11 Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 64/2003. 

12 Entende-se por silvicultura preventiva o conjunto de práticas silvícolas que reduzem o risco de 

incêndio florestal. 
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• Apoio à formação profissional no Sector Florestal, 

• Promoção da valorização profissional das profissões ligadas à exploração 

florestal, 

• Apoio à Investigação e Desenvolvimento no Sector Florestal e à disseminação 

do conhecimento produzido, potenciando a criação de sinergias entre as 

instituições de ensino superior e as estruturas representativas deste sector, 

• Combate aos fogos florestais, através de medidas de sensibilização e 

responsabilização da população (as quais deverão envolver as autarquias 

locais e as associações de produtores florestais), da intensificação do 

Programa de Sapadores Florestais, da revisão da legislação relativa a 

incêndios florestais e da prática regular de fogos controlados, 

• Reactivar e dinamizar o funcionamento da Comissão Interministerial para os 

Assuntos da Floresta, prevista na Lei de Bases da Política Florestal, enquanto 

estrutura coordenada de decisão. 

 

No entanto, e apesar da enorme importância económica, social e ambiental da 

floresta no contexto português, o planeamento florestal nunca foi entendido como uma 

prioridade no nosso país, nunca foi executado um cadastro dos produtores florestais e 

observa-se um vazio enorme no que toca à pesquisa científica nesta área. Daí que os 

vários planos de ordenamento florestal tenham tido um alcance e eficácia muito aquém 

do que seria desejado. As consequências estão à vista: ineficiências no Sector Florestal, 

graves e recorrentes incêndios florestais e, o que é mais grave, a falta de uma política de 

exploração dos recursos florestais que se transmita numa utilização simultaneamente 

lucrativa e sustentável (económica e ecologicamente) dos mesmos. 

A gestão dos recursos florestais feita pelos proprietários privados não industriais (os 

quais, como já foi referido detêm a maior parte das propriedades florestais) é 

normalmente pouco mais que desastrosa. Tendo em conta que os custos de manutenção 

da floresta são elevados enquanto que os benefícios da sua exploração são incertos, não 

ocorrem a curto prazo e não são em grande parte comercializáveis, o trabalho de 
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manutenção das florestas13 e de expansão da sua área é, na maior parte dos casos, 

inexistente. O abate de árvores, por seu lado, é feito segundo as necessidades financeiras 

momentâneas destes proprietários, seguindo um de dois padrões: abate massivo após um 

incêndio florestal, deixando a regeneração ao cuidado da natureza ou abate selectivo das 

melhores árvores, o que leva ao problema da selecção negativa (as árvores sobreviventes 

serão as piores, o que causa a diminuição da produtividade da floresta). Ambas as 

práticas levam ainda a que os toros de madeira sejam vendidos com graus de 

crescimento muito díspares, o que dificulta a monitorização da produtividade e da 

qualidade da produção das actividades que dependem do abate de árvores.  

No que toca à produção de bens não lenhosos, como se verá adiante, a sua exploração 

frequentemente exibe lucros bem abaixo do que seria desejável, por não ser feita nas 

melhores condições. Não admira portanto que muitos dos proprietários referidos 

escolham plantar eucaliptos nas suas terras, deixando-as ao abandono durante anos ou 

alugando-as à indústria papeleira, já que este tipo de plantação oferece boas 

possibilidades de remuneração num prazo de cerca de 5 a 12 anos. 

Esta realidade tende a reforçar-se cumulativamente, num ciclo vicioso interminável. 

Se é verdade que a má gestão dos recursos florestais leva a que o risco de ocorrência de 

incêndios florestais aumente, também será verdadeiro que o aumento deste risco 

diminui a rentabilidade esperada do investimento florestal. Como resultado, as terras 

florestadas serão progressivamente deixadas ao abandono e o risco de ocorrência de 

incêndios florestais mais uma vez aumentará. E, como é claro, não será executada a 

devida reflorestação após a ocorrência de um incêndio florestal. 

Sendo assim, as únicas florestas que são geridas de uma forma minimamente 

profissional são as públicas14, as comunais (baldios), as destinadas à cultura de souto ou 

de montado15 e as pertencentes às empresas industriais da pasta de papel. Estas últimas, 

                                                 

13 O qual passa por práticas de silvicultura preventiva, como a limpeza da floresta, o desramamento 

das árvores e o abate das árvores doentes ou decrépitas (selecção positiva). 

14 Nomeadamente a Tapada de Mafra, a qual é reconhecidamente uma propriedade muito bem gerida. 

15 Estas culturas gozam de uma gestão adequada mesmo quando não é feita de uma forma muito 

profissional, devido às suas características (ciclo de produção pequeno e simbiose com actividade 

pecuária). 
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detendo a quase totalidade das florestas industriais, praticam mesmo uma gestão 

exemplar dos seus recursos florestais. Tendo montado empresas sob a sua jurisdição 

para o efeito, investem ainda largas somas na prevenção e combate de fogos florestais e 

na melhoria da produtividade das plantações16. 

 A contrapartida está no facto de estas empresas utilizarem como matéria-prima a 

madeira de utilização de árvores não autóctones de crescimento rápido (pinheiro-bravo e 

eucalipto, com maior incidência para o segundo), cujas culturas trazem variados 

problemas ambientais (nomeadamente, a erosão dos solos e a redução da 

biodiversidade). 

 

6. Características da população agrícola 

Antes de mais, devo fazer uma ressalva metodológica. Escolhi neste estudo analisar a 

população que retira da agricultura o seu sustento (total ou parcialmente) e não a 

população constituída por trabalhadores envolvidos na actividade florestal por três 

motivos. Em primeiro lugar, a inexistência de dados concretos satisfatórios sobre esta 

última faz com que a sua análise seja bastante complicada. Em segundo lugar, tendo em 

conta que uma boa parte das propriedades agrícolas dispõem de pequenas manchas 

florestais que não são alvo de actividades económicas (pelo menos não a um nível 

significativo) torna-se fulcral analisar as características da população que as explora no 

âmbito de outras actividades do Sector Primário num estudo deste tipo. Finalmente, a 

escolha da primeira como alvo de análise entra em consideração com o facto de que a 

área florestal pode ser aumentada arborizando terrenos que estão sob o domínio de 

alguns dos seus membros e que correntemente se encontram incultos ou em situação de 

subaproveitamento. 

O primeiro facto a salientar, pelo impacto negativo que tem quer na produtividade do 

Sector Primário, quer nas condições de vida nas comunidades rurais, quer no modo de 

exploração das propriedades agrícolas é o baixo nível de instrução e formação da 

população agrícola. Como é visível no gráfico 9, a taxa de analfabetismo na população 

                                                 

16 Há que referir contudo que para tal também contribui, tal como no caso da cultura de montado, o 

reduzido ciclo de produção da cultura de eucalipto. 
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familiar agrícola portuguesa atinge uns alarmantes 16,9%, enquanto que, no outro 

extremo, apenas 0,4% da mesma detêm um diploma do Ensino Superior numa área 

relacionada com a agricultura.  

 

Gráfico 9 – Nível de instrução da população familiar agrícola de Portugal 

Continental, 1999 

Fonte: INE (2001b) 

 

No que diz respeito à formação profissional verifica-se que esta abrangeu cerca de 

85,7% da população agrícola familiar residente em Portugal Continental, de acordo com 

o gráfico 10. Contudo, uma análise mais pormenorizada das características desta mesma 

formação revela que na esmagadora maioria dos casos (cerca de 95,7%) foi 

exclusivamente prática, sendo assim ainda muito incipiente face às necessidades do 

sector agrícola português. 
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Gráfico 10 – Formação profissional agrícola da população familiar agrícola de 

Portugal Continental, 1999 

Fonte: INE (2001b) 

 

Um outro factor que prejudica a produtividade do Sector Primário consiste no facto 

de o tempo médio dedicado à actividade agrícola por parte da população familiar 

agrícola ser relativamente baixo, sendo o número de membros desta população que se 

dedica à actividade agrícola em tempo parcial superior em cerca de 8,25 vezes ao 

número de membros da mesma população que se dedicam a esta actividade a tempo 

completo, como se pode ver pelo gráfico 11. É ainda de destacar que uma boa parte dos 

proprietários agrícolas não dedicam nenhuma porção do seu tempo à actividade 

agrícola. 

 

Gráfico 11 – Tempo de actividade agrícola da população familiar agrícola de 

Portugal Continental, 1999 

Fonte: INE (2001b) 
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Finalmente, há que destacar o elevado envelhecimento da população agrícola, 

resultado do êxodo rural verificado em Portugal desde os anos 60, o qual implica que a 

disponibilidade de mão-de-obra jovem seja muito baixa, com as consequências 

obviamente negativas sobre a produtividade e a capacidade empreendedora da 

população agrícola. 

 

Gráfico 12 – Idade da população familiar agrícola de Portugal Continental, 

199717 

Fonte: INE (1999b) 

 

O gráfico 12 demonstra bem o que anteriormente foi dito, já que enquanto que os 

produtores agrícolas e os respectivos conjugues têm na maioria mais que 40 anos, os 

restantes membros têm na maioria menos que 40, verificando-se um valor muito 

elevado de membros com idades compreendidas entes os 15 e os 24 anos (o que será 

devido em grande parte à inclusão nesta classe de elementos do agregado familiar 

dependentes dos progenitores). 

É importante salientar que o que foi dito em relação aos agricultores pode ser dito em 

relação aos proprietários florestais privados não industriais, mutatis mutandis. O 

produtor florestal não industrial português típico pertence assim a um de dois grandes 

                                                 

17 Na categoria “Restantes membros” não foram incluídos os menores de 15 anos porque este grupo 

não está englobado na mão-de-obra agrícola.  
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grupos, sendo o primeiro formado por pequenos proprietários, normalmente com um 

nível de instrução e formação baixo e de idade avançada, que apenas se dedicam à 

exploração florestal a tempo parcial, não dependendo desta em termos económicos ou 

não retirando da mesma qualquer benefício económico (caso mais frequente nos dos 

mais idosos) e o segundo formado por proprietários de áreas florestais superiores à 

média no que toca à sua dimensão, mas que, na maioria dos casos, residem num local 

distinto daquele em que se encontra a exploração florestal. Estes últimos normalmente 

arrendam as terras a quem as queira explorar ou simplesmente deixam-nas ao abandono, 

tornando-se proprietários absentistas. 

 

7. Situação do associativismo florestal 

O associativismo florestal apresenta uma solução ao problema da prevalência de 

minifúndios nas explorações florestais que, se for bem sucedida, será bem menos 

dispendiosa e custosa em termos políticos que o emparcelamento. Coordenando as 

actividades dos vários produtores florestais privados não industriais de uma dada região, 

uma associação ou cooperativa florestal pode ter assim efeitos muito positivos a nível da 

melhoria da gestão das respectivas florestas, na prevenção de incêndios e na promoção 

da sustentabilidade da produção florestal. 

A tendência em Portugal é para a expansão do associativismo. Com efeito, verifica-

se entre 1997 e 1999 o número de associações e cooperativas florestais mais que 

quintuplicou (DGF, 2003c). 

 

Gráfico 13 – Número de organizações de produtores florestais, 1997-1999 

Fonte: DGF (2003c) 
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Como se pode ver no gráfico 14, o predomínio das associações de produtores 

florestais sobre as cooperativas é notório, já que as primeiras representam cerca de 89% 

do total. Ainda segundo o mesmo gráfico, estas associações são na sua maioria (71%) de 

carácter florestal, havendo em 1999 apenas duas federações de produtores florestais 

(FORESTIS – Associação Florestal do Norte e Centro de Portugal e Federação dos 

Produtores Florestais de Portugal). 

 

Gráfico 14 – Distribuição das organizações de produtores florestais por tipo, 

1999 

Fonte: DGF (2003c) 
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II. O Valor da Floresta Portuguesa 

1. Peso do Sector Florestal na Economia Portuguesa 

1.1 Contribuição para o Produto Interno Bruto 

O Sector Florestal apresentava em 2003 um Valor Acrescentado Bruto (VAB) de 

3.100 milhões de euros, representando cerca de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) 

nacional18. 

A maior fatia deste total provém das indústrias que dependem das florestas, as quais 

em 1998 representavam cerca de 76% do VAB do Sector Florestal, conforme se pode 

ver na tabela 2. 

 

Tabela 2 - Valor acrescentado bruto do sector florestal a preços de mercado 

(1000 euros) 

 1995 1996 1997 1998 

Silvicultura 644153 595460 559527 606399 

Indústrias 

florestais 
1873764 1723611 1766189 1880413 

Sector 

Florestal 

(1) Total 2517917 2319071 2325715 2486812 

(2) PIB pm 69044139 73879555 78994364 84964012 

(1)/(2) 3,65% 3,14% 2,94% 2,93% 

Fonte: Mendes (2003d) 

 

 

                                                 

18 Dados contidos na Resolução do Conselho de Ministros nº 64/2003 
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1.2 Comércio Internacional de Produtos Florestais 

Em 2001 as exportações de produtos florestais apresentaram o valor de 2.717.086 

milhares de euros, enquanto que as importações representaram 1.806.090 milhares de 

euros, o que dá um saldo do comércio externo positivo de 910.996 milhares de euros e 

uma taxa de cobertura das importações de aproximadamente 150,44%. O Sector 

Florestal é assim um importante sector exportador, representando cerca de 9,94% do 

total das exportações (INE, 2002a e 2002b). 

Como se pode ver no gráfico 15, a cortiça e o papel foram os principais produtos 

exportados, representando respectivamente 33% e 29% das exportações de produtos 

florestais.  

 

Gráfico 15 – Exportações de produtos florestais em 2001 

Fonte: INE (2002a e 2002b) 

 

Quanto às importações, estas são maioritariamente de papel (49%) e de madeira 

(28%), conforme se pode aferir da leitura do gráfico 16. 
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Gráfico 16 – Importações de produtos florestais em 2001 

Fonte: INE (2002a e 2002b) 

 

Como se pode ver na tabela 3, a Balança Comercial Florestal tem apresentado um 

saldo positivo desde 1990. Desagregando-a em produtos transformados e não 

transformados, verifica-se contudo que o saldo da segunda é negativo, resultado da 

elevada importação de madeiras estrangeiras para mobiliário, de cortiça e de madeiras 

para pasta. A compensação é dada pelo saldo positivo da Balança Comercial da 

Indústria Florestal, o qual resulta da elevada capacidade produtiva da indústria florestal 

portuguesa (Mendes, 2003d). 
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Tabela 3 - Balança comercial florestal 

 1996 1997 1998 1999 

Importações 33203 42744 59281 45998 

Exportações 7847 9365 9601 10061 Silvicultura 

Saldo -25356 -33379 -49680 -35937 

Importações 226551 256027 301548 316160 

Exportações 396448 451196 476905 479186 
Indústrias 

florestais 
Saldo 169898 195169 175357 163026 

Importações 259754 298771 360829 362158 

Exportações 404295 460561 486506 489247 
Sector 

Florestal 
Saldo 144542 161790 125677 127089 

Fonte: Mendes (2003d) 

 

1.3 Volume de Emprego no Sector Florestal 

Os dados oficiais relativos ao período entre 1993 e 1995 contabilizam mais de 

220.000 pessoas empregues na indústria florestal, como se pode ver na tabela 4, o que 

faz com que o Sector Florestal seja um dos maiores empregadores do país (DGF, 1998).  
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Tabela 4 - Empresas e emprego na indústria florestal no Continente em 1993 / 95  

Subsectores Nº de empresas Nº de empregados 

Corte e comercialização de madeira 750 10000 

Extracção de cortiça n. d. 4000 

Resinagem n. d. 2000 

Alugadores e empreiteiros florestais 250 3750 

Transporte de produtos florestais, da 

floresta até à fábrica 
n. d. 2300 

Viveiristas florestais 87 1000 

Caça n.d. 8000 

Importação e exportação de madeira em 

bruto 
n. d. 770 

Serração e carpintaria 983 32376 

Painéis de madeira 9 2000 

Fabricação e restauro de mobiliário de 

madeira 
3728 76116 

Venda de mobiliário n. d. 35526 

Artesanato de madeira, cortiça e vime 300 1000 

Produtos resinosos 8 2000 

Indústrias da cortiça 900 19358 

Fábricas de pasta 4 5224 

Fábricas de papel, cartão e embalagem 217 10337 

Serviços relacionados com a floresta n. d. 5288 

Total 7270 223394 

Fonte: DGF (1998) 
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Dados mais recentes, contudo apontam para 160.000 trabalhadores, representando 

3,3% da população activa19. 

 

2. Valor dos Bens Florestais Comercializáveis 

2.1 Bens Lenhosos e Cortiça 

i) Madeira e derivados 

A produção de madeira apresenta algumas desvantagens relativamente a outras 

produções de produtos florestais. Em primeiro lugar, sendo o ciclo produtivo muito 

longo, qualquer alteração no processo produtivo executada depois de este estar em 

marcha implica elevados custos. Pelo mesmo motivo se depreende que o grau de 

incerteza associado a investimentos neste sector é muito elevado. Por outro lado, o facto 

de as despesas ocorrerem sobretudo nos primeiros anos e as receitas nos últimos anos 

faz com que não seja rentável a curto ou até a médio prazo. Finalmente, muitos dos 

factores que influenciam a produção de madeira são exógenos e portanto fogem ao 

controle do produtor20. Como resultado, as empresas de produção de madeira apenas 

sobrevivem agrupando-se em cartéis espaciais. 

Se a tudo isto acrescentarmos o facto de os produtos florestais poderem ser 

comercializados com diferentes graus de crescimento, será fácil de ver como a gestão de 

uma floresta cujo fim será a produção de madeira exige grandes conhecimentos técnicos 

para que esta produção seja simultaneamente lucrativa e sustentável.  

Não é, contudo, esta a realidade deste sector em Portugal. Sendo dominado por 

pequenas empresas que recorrem a mão-de-obra familiar não remunerada, a maior parte 

do conhecimento técnico é transmitido dentro da família do produtor, havendo uma 

insuficiência crónica no que toca à formação profissional. 

                                                 

19 Dados contidos na Resolução do Conselho de Ministros nº 64/2003 

20 Exemplos destes factores são os incêndios ou as pragas que atacam determinadas espécies de 

árvores. 
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Gráfico 17 - Produção de madeira em Portugal Continental, 1947-2001, em 1000 

m3 21 

Fonte: INE (1966, 1970, 1975, 1979, 1981, 1985, 1990, 1996, 1999a, 2000, 2002a, 2003a) 

 

Como se pode ver no gráfico 17, a produção de madeira tem aumentado de uma 

forma mais ou menos estável, apesar de alguns dos constrangimentos acima citados 

(sobretudo os incêndios) terem causado uma queda acentuada da mesma em alguns 

períodos. O gráfico 18, por seu lado, mostra como o sector madeireiro se encontra muito 

dependente do fabrico de painéis de madeira, um produto de valor acrescentado muito 

baixo. A esta realidade há que juntar o facto de a madeira serrada extraída para fabrico 

de mobiliário ser cada vez mais proveniente de espécies de crescimento rápido 

(sobretudo do Pinheiro Bravo), igualmente de baixo valor acrescentado, estando a 

produção de madeiras nobres (como a de Carvalho Roble, de Carvalho Português ou de 

Carvalho Alvarinho) em declínio, conjuntamente com a produção de mobiliário de 

elevada qualidade. 

 

 

                                                 

21 Os dados anteriores a 1993, inclusive, não incluem lenha ou outras madeiras redondas industriais, 

apenas rolaria e toros. Não existem valores para a produção de madeira nos períodos entre 1973 e 1977 e 

entre 1981 e 1987. 
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Gráfico 18 - Produção de produtos derivados da madeira em Portugal 

Continental, 1998-2001, 1000 m3 22 

0

1000

2000

3000

4000

5000

1998 1999 2000 2001

Painéis de madeira

Madeira serrada

Resíduos da madeira

Aparas e estilhas

 

Fonte:INE (1999a, 2000, 2002a) 

 

ii) Celulose, papel e cartão 

Tendo em conta que a produção de pasta de papel (celulose) envolve o abate de 

árvores, apresenta os mesmos problemas da produção de madeira anteriormente 

referidos23. Mas a todos estes problemas há ainda a acrescentar os que advêm do facto 

de a indústria da celulose utilizar como matéria-prima a madeira do pinheiro-bravo e do 

eucalipto, com as consequências negativas para o ambiente que isso implica 

(nomeadamente a desertificação dos solos provocada por estas duas espécies, com 

especial destaque para a segunda e a redução da diversidade biológica). 

O impulso dado para o crescimento das empresas produtoras de celulose deu-se com 

a plantação a partir da segunda metade do século XX de extensas áreas de eucaliptais, 

fazendo com que o eucalipto, outrora árvore rara no nosso país, se tornasse uma das 

espécies mais importantes em algumas décadas24. A indústria papeleira, contudo, gere 

apenas uma pequena parte desta área directamente, sendo que a restante é possuída por 

proprietários florestais privados não industriais. Concretamente, o conjunto das 

                                                 

22 Excepto pastas químicas, papel, cartão e carvão vegetal. 

23 O mesmo se aplica, por arrastamento à indústria de papel e cartão, tendo em conta que, sendo a 

reciclagem destes produtos ainda incipiente em Portugal, a sua principal matéria-prima é a pasta de papel 

virgem. 

24 Ver sub-capítulo I.1. 
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empresas do sector das pastas de madeira detém 220 mil ha de floresta (o que representa 

6,5% do total nacional), dos quais cerca de 86,3% estão ocupados com eucaliptos e 

apenas 4,8% estão ocupados com pinheiros-bravos (CELPA, 2003). 

A produção de celuloses tem vindo a aumentar ao longo dos anos, de tal forma que 

actualmente Portugal constitui o terceiro maior produtor na Europa, encontrando-se 

posicionado no 16º lugar do ranking mundial das quotas de mercado da pasta de papel 

(CELPA, 2003). 

 

Gráfico 19 – Produção de celulose, em 103 ton, 1990-2002 
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Fonte:CELPA (2003) 

 

A produção de papel e cartão, por seu lado, verificou um aumento considerável nos 

últimos anos, sobretudo devido ao aumento na produção de papel para usos domésticos 

e sanitários, como se pode ver no gráfico 20. 
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Gráfico 20 – Produção de papel e cartão, por tipos, em 103 ton, 1998-2002 

Fonte:CELPA (2003)  

 

iii) Cortiça 

A exploração de cortiça apresenta a vantagem de poder decorrer de forma sustentada, 

pois não implica o abate dos sobreiros. Durante o tempo de vida médio do sobreiro, que 

oscila entre os 150 e os 200 anos, será então possível extrair em média 16 colheitas de 

cortiça, dado que a extracção deste produto se repete de 9 em 9 anos25, a partir do 

momento em que a árvore atinge os 20 anos de idade26. É assim comum a exploração de 

montado coexistir com actividades de pecuária e de pastorícia, as quais garantem o 

sustento aos agricultores que dela retiram proveito nos intervalos entre os 

descortiçamentos. A simbiose entre as duas actividades é atingida através da recolha de 

glande (bolotas) e de folhas secas para alimentar o gado. 

Estes dois factores (rendimentos pouco espaçados no tempo e interdependência com 

actividade pecuária) associados ao facto de serem normalmente terrenos de grande 

dimensão e pouco acidentados (o que reduz os custos de exploração) implica assim que 

os montados apresentam uma gestão mais activa que a generalidade das explorações 

florestais não industriais. 

                                                 

25 Segundo imposição do Decreto-Lei n.º 169/2001. 

26 É de referir, contudo, que o Sobreiro apenas atinge a idade adulta aos 40 anos, idade em que a 

produção de cortiça começa a estabilizar. 
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Enquanto material leve, imputrescível, impermeável a líquidos e gases, flexível, 

resistente, com grande estabilidade dimensional e isolante térmico e acústico, a cortiça 

tem um enorme potencial de aplicações. A cortiça natural ou em aglomerado pode ser 

utilizada nomeadamente na produção de vedantes de recipientes (na forma de rolhas e 

de discos para tampas), de isolantes térmicos e acústicos ou de variados artefactos. A 

cortiça em granulado, por seu lado, pode ser utilizada nomeadamente na construção 

civil, como isolante, na recolha de petróleo derramado ou na limpeza de monumentos. 

Há que distinguir, no entanto, a cortiça virgem da cortiça amadia. Enquanto que a 

primeira, sendo extraída aos 25 anos de idade, apresenta uma textura irregular, sendo 

utilizada sobretudo em artigos decorativos, a amadia, extraída em sobreiros com uma 

idade normalmente próxima ou superior a 40 anos, constitui a base da transformação 

industrial. 

A selecção dos melhores sobreiros através de desbastes sistemáticos e de 

arborizações planeadas ao longo do século XX e até aos dias de hoje permitiu que hoje 

sejamos capazes de produzir a melhor cortiça do mundo. Por outro lado, a importância 

da cortiça para a economia portuguesa é actualmente inquestionável, já que Portugal é o 

seu maior produtor e transformador a nível mundial, com uma produção média anual 

correspondente a cerca de 54% do total mundial e transformando cerca de 70% da 

produção mundial (Marques, 2003). Portugal é ainda o país com maior área ocupada 

pelo sobreiro, com 32% da área total mundial (APCOR, 2003a). 

A maioria da cortiça extraída (68%, segundo Gil, 2003b) destina-se à indústria de 

produção de rolhas, o que levanta vários problemas a esta actividade. Em primeiro 

lugar, a indústria de produção de rolhas encontra-se fragmentada por várias empresas de 

pequena e média dimensão, cuja viabilidade económica se encontra fragilizada e que 

usam técnicas de controlo de qualidade do produto bastante arcaicas27. Por outro lado, 

esta é uma actividade de baixo valor acrescentado e, consequentemente, de baixa 

rentabilidade. Finalmente, a actividade de produção de rolhas de cortiça encontra-se em 

risco, devido à concorrência das rolhas feitas com outros materiais (plástico ou 

borracha). Este fenómeno, a que já se chamou a “guerra da rolha”, pode implicar a 

                                                 

27 É prática comum as rolhas serem seleccionadas meramente através de uma inspecção visual por um 

perito. 
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médio prazo a falência de muitos pequenos produtores de cortiça, diminuindo a 

competição neste sector28 e a longo prazo o desaparecimento da cultura de montado, 

apesar da tendência para o aumento do consumo de vinho a nível mundial.  

 

Gráfico 21 - Produção de cortiça em Portugal Continental29, 1974-2002 (103 ton) 

 Fonte: INE (1979, 1981, 1985, 1990, 1996, 1999a, 2000, 2002a, 2003a) 

 

2.2 Bens Não Lenhosos30 

A produção dos bens não lenhosos (grupo no qual se incluem produtos como a 

castanha, o pinhão, a alfarroba, o medronho, a baga de sabugueiro, as plantas 

aromáticas, medicinais e condimentares, os cogumelos silvestres, o mel, produtos 

destinados à alimentação animal, a caça e a resina) merece uma análise mais 

pormenorizada. Isto porque, como se verá adiante, o valor desta produção é muito 

                                                 

28 O qual neste momento se aproxima muito da estrutura de mercado formada por uma empresa líder 

(Grupo Amorim) e uma franja competitiva. 

29 Os valores da produção são estimados pela Autoridade Florestal Nacional (actualmente, a Direcção 

Geral das Florestas), sendo o valor médio anual da cortiça virgem estimado em 30*103 toneladas. Há que 

referir ainda que a extinção do Instituto dos Produtos Florestais em 1988 causou uma perda de qualidade 

na informação estatística respeitante à produção de cortiça, pois deixaram de ser realizados os manifestos 

de produção. 

30 O capítulo que se segue baseia-se no trabalho de Mendes (2003a). 

0

50

100

150

200

250

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02



Arborisae as vossas terras  

 45

elevado, excedendo mesmo o dos bens lenhosos31. Daí que uma cada vez maior fatia da 

floresta portuguesa (cerca de 42% do total em 199832) seja destinada 

predominantemente a esta produção. 

 

i) Castanha 

A cultura de castanheiro apresenta a vantagem de ser rentável a médio prazo, já que 

ao fim de 8-10 anos já é possível colher castanhas, e a frutificação começa a ser regular 

ao fim de 20 anos, altura em que entra numa fase de crescimento rápido, atingindo a 

idade adulta aos 40 anos. Esta cultura apresenta ainda a vantagem de ser sustentável no 

muito longo prazo, pois o castanheiro pode viver centenas de anos. Por outro lado, facto 

de ser uma cultura pouco intensiva em trabalho e de a castanha ser um produto 

facilmente exportável contribui para que seja uma alternativa de investimento agrícola 

bastante atraente nas terras com a potencialidade de a albergar. 

A produção de castanha concentra-se sobretudo no Norte e Centro do país, tendo 

registado um aumento progressivo desde 1980, devido sobretudo à sua valorização.  

Quanto à produção de castanha, como se pode ver no gráfico 22, verifica-se uma 

tendência para o seu aumento desde 1980, se bem que estejamos ainda longe de atingir 

os níveis de produção dos anos 50 e 60.  

                                                 

31 Note-se que estes valores são uma aproximação por defeito do real valor da produção destes bens. 

32 DGF (1998) 
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Gráfico 22 – Produção de castanha 1947-2001 (ton) 

Fonte: Mendes (2003a) 

 

Para esta expansão também terá contribuído o balanço favorável entre a oferta e a 

procura deste produto, sobretudo devido a um aumento mais ou menos estável da 

procura interna, como se pode observar na tabela 5. 

 

Tabela 5 - Balanço oferta/procura de castanha (ton.) 

 1989 1991 1993 1995 1997 

Produção do Continente 20880 15600 12723 19194 19726 

Importação (total do país) 24,0 22,5 400,2 0 338 

Exportação (total do país) 9885,8 7657,1 3893,5 7051 6284 

Consumo aparente 11018,2 7965,4 9229,7 12143 13780 

Fonte: Mendes (2003a) 

 

ii) Pinhão 

A colheita do pinhão tem registado uma evolução favorável a partir dos anos 50, 

criando as condições para a expansão da área coberta pelo pinheiro manso. No entanto, 

devido às características desta árvore (que é de crescimento lento e cuja madeira 

apresenta um valor comercial inferior à do pinheiro bravo), a sua produção ainda é 
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diminuta, sendo feita como uma actividade secundária das explorações de montado e de 

uma forma pouco profissional. 

Tendo em conta que a qualidade do miolo do pinhão português é muito elevada, o 

que o torna um produto competitivo a nível internacional, que este produto apresenta 

preços de mercado superiores aos dos outros frutos secos e que é possível obter uma 

colheita com interesse económico ao fim de 5 anos a venda do pinhão apresenta boas 

condições para ser uma actividade rentável a curto prazo. No entanto, a sua 

produtividade é ainda muito baixa quando comparada com outros países europeus, 

revelando uma falta de investimento neste sector. 

No futuro, será de esperar que se mantenha a tendência para o aumento da produção 

do pinhão, expressa no gráfico 23, se bem que com alguns constrangimentos devidos à 

concorrência da China e do Paquistão, os quais vendem um pinhão que, apesar de não 

apresentar as mesmas qualidades do nosso, é consideravelmente mais barato. 

 

Gráfico 23 - Produção de pinhão 1947-1972 (ton.) 

Fonte: Mendes (2003a) 
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rações para animais, de farinha para alimentação humana e de ingredientes sucedâneos 

de sabores como o café e o cacau, enquanto que da semente se pode extrair goma, usada 

pelas indústrias têxtil, papeleira, alimentar e farmacêutica e gérmen, utilizado em rações 

animais.  

A produção de alfarroba concentra-se na região do Algarve, tendo registado um 

aumento progressivo nos anos 50, 60 e 70, fazendo de Portugal o 3º maior produtor 

deste fruto, com 14,1% da produção mundial (Mendes, 2003a) 

A exportação de alfarroba sem transformação assume especial relevância, tendo sido 

o principal fruto de exportação no quinquénio 1988/92, com um valor equivalente a 

23% das exportações frutícolas. 

Como se pode ver no gráfico 24, a variabilidade na produção de alfarroba é muito 

elevada, de tal forma que não é possível observar uma tendência clara para o seu 

aumento ou a sua diminuição. 

 

Gráfico 24 - Produção de alfarroba 1948-1977 (ton.) 

Fonte: Mendes (2003a) 

 

iv) Medronho 

O medronheiro espalha-se um pouco por todo o território português, com maior 

intensidade nas Serras de Monchique e do Caldeirão, onde o medronho é utilizado no 

fabrico de aguardente destilada em alambique. Esta aguardente constitui, aliás, o 
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principal valor de uso directo deste arbusto, representando o destino da quase totalidade 

da produção de medronho. É também possível utilizar as folhas e casca do medronheiro 

para extrair taninos utilizáveis na curtição de peles. 

Este arbusto atinge a sua produção máxima ao fim de três anos, sendo esta rentável 

durante mais 5 a 8 anos. Ao fim de 15-20 anos, torna-se necessário removê-los com a 

ajuda de bulldozers, para que novas plantas deste tipo possam rebentar. 

Apesar de a produção de aguardente de medronho poder ser um negócio bastante 

rentável, tendo em conta o seu elevado preço, apresenta a desvantagem de ser muito 

dependente das condições climatéricas (ocorrência ou não de geadas durante o seu 

período de frutificação, que se estende desde Outubro até Dezembro). Por outro lado, a 

estrutura das unidades de destilação apresenta numerosas vulnerabilidades, como uma 

dimensão reduzida e um baixo investimento, o que coloca sérias restrições ao 

desenvolvimento desta actividade. A instabilidade da produção de medronho é aliás 

visível no gráfico 25, na medida em que se podem observar dois anos, 1955 e 1965, em 

que registou uma queda enorme. 

 

Gráfico 25 - Produção de medronho 1947-1972 (ton) 

Fonte: Mendes (2003a) 
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utilizado na produção de corantes (anilinas) e apresenta a vantagem de crescer num 

arbusto espontâneo, o que implica que os custos da sua cultura serão baixos ou nulos. 

Apesar da sua aparente atractividade, este sector encontra-se em declínio, como se 

pode ver pelo gráfico 26.  

 

Gráfico 26 – Produção de Baga de Sabugueiro, 1993-1995 (Kgs) 

Fonte: Mendes (2003a) 

 

vi) Plantas aromáticas, medicinais e condimentares 

Neste conjunto de bens encontra-se uma grande variedade de plantas, das quais se 

destacam a esteva, o alecrim, o tomilho, as mentas, o funcho e o louro, entre outras. A 

maior parte destas plantas são de geração espontânea, mas tem havido um aumento do 

seu cultivo, nomeadamente pelos praticantes da agricultura biológica. 

Mendes (2003a) estima as suas produções anuais recolhidas e comercializadas a 

partir das Estatísticas do Comércio Externo do INE em 1100 ton/ano no caso das plantas 

aromáticas e medicinais e em 80 ton/ano no caso das plantas condimentares33. 

É de assinalar que não houve ainda um arranque de uma indústria de transformação 

de plantas aromáticas. Isso deve-se por um lado ao facto de que a espontaneidade destas 

plantas encarece-as e impede que haja uma certa estabilidade na qualidade e na 

quantidade das suas recolhas, para além de levantar problemas de sobre-exploração do 

                                                 

33 Estas estimativas são, contudo, conservadoras, de acordo com o autor. 
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recurso. Por outro lado, o cultivo destas plantas apenas será competitivo a nível 

internacional se ocorrer em propriedades de grandes dimensões e se garantir a 

estabilidade em nível da quantidade e qualidade exigida pela indústria. 

É de esperar contudo que a sua produção venha a aumentar progressivamente no 

futuro, devido à expansão da naturopatia e da aromaterapia, que originará um aumento 

da procura de produtos que utilizam plantas aromáticas e medicinais como matéria-

prima. 

 

vii) Cogumelos silvestres 

Embora a procura interna de cogumelos silvestres seja ainda muito reduzida, devido 

aos hábitos alimentares dos portugueses, a sua produção tem registado um aumento 

considerável desde os anos 90, devido ao fácil escoamento para países como a França, a 

Itália e Espanha, para onde são exportados em fresco, em salmoura, congelados e secos. 

Segundo dados do relatório do ICN et al34, a produção de cogumelos silvestres 

colhidos para venda no período de 1997/99 foi de 6.400 toneladas por ano, 

aproximadamente. 

A sua apanha pode ser altamente rentável, pelo que atrai muitas pessoas. Mas há que 

ter em conta que nem toda a gente dispõe dos conhecimentos necessários para distinguir 

os cogumelos venenosos dos comestíveis. Esta falta de formação aliada à indefinição 

dos direitos de propriedade levanta ainda o problema da recolha excessiva e/ou da 

utilização de métodos de recolha de cogumelos que põem em causa a sua conservação, 

com um impacto muito negativo na sustentabilidade desta actividade e nos ecossistemas 

florestais. Por outro lado, esta actividade apresenta a desvantagem de estar altamente 

dependente das condições climatéricas verificadas. 

 

                                                 

34 citado em Mendes(2003a) 
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viii) Mel 

Segundo o último recenseamento feito35 existiriam em 1979 56.027 apicultores, com 

234.853 cortiços e 105.840 colmeias. 

Mudanças progressivas no sector verificadas desde os anos 50 como a modernização 

das explorações, a formação profissional dos apicultores e a organização da certificação 

de origem permitiram que a sua produção tenha aumentado significativamente, 

permitindo cada vez mais satisfazer a procura interna com produção nacional, como se 

pode observar na tabela 6. 

 

Tabela 6 – Balanço oferta-procura do sector apícola, em ton, 1989-1995 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Produção do país 3280 3324 3400 3465 4196 4253 3600 

Importação do país 649,1 499,7 472,1 387 n. d. 287 613 

Exportação do país 11,3 8,1 21,9 12 n. d. 813 194 

Consumo aparente 3917,8 3815,6 3850,2 3840 n. d. 3727 4019 

Fonte: Mendes (2003a) 

 

Apesar de dispormos de uma das mais elevadas densidades de colónias por km2 do 

Mundo, a produtividade por colónia ainda é baixa e a dimensão média das explorações é 

relativamente reduzida pelo que a competitividade internacional do mel português 

dependerá essencialmente da sua qualidade (Mendes 2003a). Estes constrangimentos 

não impediram contudo a expansão na produção de mel, já que, como se pode ver no 

gráfico 27, esta tem vindo a crescer de forma estável desde 1974. 

 

                                                 

35 Mendes (2003a) 
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Gráfico 27 – Produção de Mel, 1974-2002 (ton) 

Fonte: INE (1979, 1981, 1985, 1990, 1993, 1995, 1997a, 1999, 2001a, 2003a) 

 

ix) Caça 

Quer porque é uma actividade rentável, quer pelo seu valor recreativo, a caça atrai 

ainda, embora cada vez menos, muitas pessoas, das quais a maioria se ocupa dela a 

tempo parcial, como complemento do seu rendimento e fonte de entretenimento. Assim, 

na época venatória 1993/94 pode-se verificar que foram atribuídas 127.490 licenças para 

caçar em regime especial (zonas de caça turística, caça associativa, caça nacional e caça 

social) e 272.061 licenças de carácter geral (as quais cobrem todas as zonas não afectas 

ao regime especial)36. Por outro lado, os terrenos com aptidão cinegética compreendem 

3,3 milhões de hectares de floresta (DGF, 1998).  

Tendo isto em conta, não será surpreendente que o sector cinegético gere um valor de 

uso directo superior a 20 milhões de contos por ano (DGF, 1998). 

 

x) Silvopastorícia 

A silvopastorícia, que consiste na recolha de produtos florestais utilizados na 

alimentação de animais, destina-se essencialmente a fornecer alimento a raças 

autóctones de bovinos, de ovinos e de caprinos. Devido sobretudo ao êxodo rural, o que 

implicou uma diminuição acentuada da produção pecuária, esta actividade tem vindo a 

                                                 

36 Mendes (2003a) 
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sofrer nas últimas décadas um declínio assinalável. Urge, portanto, levar a cabo políticas 

que favoreçam esta actividade, cujos efeitos benéficos são múltiplos (nomeadamente o 

seu papel na redução do risco de incêndio, como se verá adiante). Uma medida 

importante nesse sentido seria o estímulo à produção de produtos animais biológicos 

(carne e outros produtos pecuários provenientes de animais criados em liberdade e 

alimentados com produtos naturais), os quais podem vir a formar um importante 

mercado, tendo em conta a sua superior qualidade e a crescente preferência dos 

consumidores por bens “naturais”. 

A produção forrageira não inclui outros tipos de alimentação animal recolhida nos 

bosques, a saber a produção de folhas e ramos e a vegetação dos matos e charnecas. 

Mendes (2003a) estima a produção da primeira em 1.174.390 toneladas de Matéria Seca 

(MS) por ano e a última em 5.066.853 toneladas de MS por ano, dando um total de 

6.241.243 toneladas de MS por ano. 

Quanto à produção destes produtos nos matos, charnecas, pousios e áreas agrícolas 

abandonadas, o mesmo autor estima-a em 3.081.857 toneladas de MS por ano. 

 

xi)  Resina 

A actividade de resinagem cobre cerca de 50% da área de pinhal nacional e 

empregava em 1988 cerca de 8.000 pessoas e gerava receitas regulares no mesmo ano 

para cerca de 150.000 proprietários37. 

Sendo uma actividade trabalho-intensiva, a sua competitividade internacional 

encontra-se ameaçada pela concorrência de países com baixos custos de mão-de-obra, 

como a China. Não é de admirar portanto que a sua produção tenha vindo a decrescer 

significativamente no último vinténio, tal como se pode ver no gráfico 28. 

 

                                                 

37 Mendes (2003a) 
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Gráfico 28 - Produção de resina 1940-2001 (1000 ton) 

Fonte: Mendes (2003a) 

 

xii) Valor total da produção de bens não lenhosos 

Agregando os valores anteriormente referidos e multiplicando-os pelos respectivos 

preços obtemos um valor para a produção de bens não lenhosos de 60.547.766 escudos 

(aproximadamente 302.011 euros), conforme se pode ver na tabela 7. 
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Tabela 7 – Valor da produção de bens não lenhosos em Portugal Continental em 

1998 

 
Quantidade de 

produção final 

Valor unitário 

(escudos) 

Valor da produção     

(103 esc.) 

Resina extraída 26000 t 101$/kg 2 626 000 

Mel 3703 t 300$/kg 1 110 900 

Pinhão 70000000 pinhas 25$/cone 1 750 000 

Castanha 22022 t 180$45/kg 3 973 870 

Alfarroba 41400 t 46$94/kg 1 943 316 

Medronho 3026 100$/kg 302 600 

Baga de sabugueiro 650 t 430$/kg 279 500 

Cogumelos silvestres 6500 t 1000$/kg 6 500 000 

Plantas condimentares 80 t 1056$/kg 84 480 

Plantas aromáticas e medicinais 1100 t 265$/kg 291 500 

Caça   11 734 375 

Produção forrageira utilizada 

das pastagens sob coberto 

florestal 

1525606 t MS/ano 16$419/kg MS 25 048 925 

Glande recolhida em pastoreio 51450000 UF 26$00/UF 1 337 700 

Pastoreio de caprinos em matos 

e charnecas  
137100000 UF 26$00/UF 3 564 600 

Pastoreio de bovinos e ovinos em 

floresta, matos e charnecas 
Não estimada  n.d. 

Total   60 547 766 

Fonte: Mendes (2003a) 
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3. Valor dos serviços de recreação e turismo e dos serviços 

ambientais 

A agregação dos valores estimados acima apenas nos dará uma aproximação por 

defeito do valor da floresta portuguesa. Por um lado, e como já foi dito, estes valores 

encontram-se inevitavelmente subestimados. Por outro lado, outros valores que 

normalmente não são tidos em conta ainda não foram analisados. Estes últimos podem-

se agrupar em dois grupos distintos, em função da possibilidade de comercialização dos 

bens e serviços subjacentes. Assim, para que uma análise sobre o valor das nossas 

florestas esteja completa, faltará analisar por um lado os serviços de recreação e turismo 

e por outro os serviços ambientais não comercializáveis. 

Quanto ao primeiro conjunto de serviços, um estudo aprofundado sobre o seu valor 

encontra-se impossibilitado pela inexistência de dados estatísticos oficiais ou de 

estimativas38. Estando além do alcance deste trabalho colmatar esta falha, limitar-me-ei 

a referir que este é um campo ainda bastante inexplorado mas que tem dado provas de 

poder ser rentável. Por um lado, o aumento da consciência ambiental da população leva 

a que haja um número crescente de pessoas que pretendem praticar aquilo a que tem 

vindo a chamar o “turismo ecológico”, procurando serviços de turismo rural, campismo 

ou de visitas guiadas a espaços naturais, os quais lhes permitem um contacto 

privilegiado com a natureza de uma forma que não lhe é prejudicial. Por outro lado, a 

expansão na procura das chamadas “actividades radicais” (como o BTT, o paintball, a 

orientação, a canoagem ou o rappel) leva a que haja um número crescente de entidades a 

oferecer estes serviços recreativos. 

Já no caso dos serviços ambientais proporcionados pelas florestas num dado 

território (prevenção da erosão, regulação dos ciclos hídricos, absorção de dióxido de 

carbono e produção de oxigénio pela fotossíntese e protecção da biodiversidade), o 

problema da sua avaliação prende-se menos com a indisponibilidade de dados que com 

a dificuldade em produzir estimativas que sejam minimamente consensuais. Assim, 

                                                 

38 Por exemplo, dados sobre número de utentes de parques de campismo e caravanismo ou de 

instalações de turismo rural localizados em florestas ou sobre o número de clientes de serviços recreativos 

diversos ligados à floresta (nomeadamente, o rappel, o paintball, a canoagem, o rafting, as visitas guiadas 

ou a orientação). 
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devido à própria natureza destes serviços (a qual impede a sua comercialização), 

qualquer estimativa acerca do seu preço ou produção poderá sofrer de variados 

enviesamentos. 

O problema que surge desde logo encontra-se na própria definição do conceito de 

“valor”. A escola económica dominante39 encarou tradicionalmente este conceito como 

o sinónimo de valor de uso corrente, isto é, o montante de bem-estar (ou utilidade) que 

um agente económico retira do consumo de um dado bem ou serviço, no momento em 

que se dá esse consumo. Será fácil de ver que, caso aceitássemos esta interpretação, uma 

análise do valor das florestas estaria completa com a agregação da produção dos bens 

lenhosos e não lenhosos e dos serviços de recreação e turismo. Mas esta forma de 

avaliação não contempla os conceitos utilizados pela Economia do Meio Ambiente de 

valor de opção ou de valor intrínseco40, o que reduz muito o seu campo de aplicação. 

O conceito de valor de opção, no âmbito deste estudo, baseia-se na noção de que os 

agentes económicos estarão interessados em preservar uma dada floresta porque 

tencionam fazer uso dela no futuro, porque pretendem deixá-la como uma herança aos 

seus descendentes ou porque querem que outros usufruam dela. Desta forma, o valor de 

opção engloba o valor de uso pelo próprio no futuro, o valor de legado e o valor 

altruísta, respectivamente. 

A noção de valor intrínseco, por outro lado, será mais complexa, porque remete para 

a ideia de que as florestas possuirão um valor que é independente do uso do bem, 

presente ou futuro. Este conceito de valor pode explicar nomeadamente porque é que 

um agente económico pode decidir afectar uma parte do seu rendimento à preservação 

de uma dada floresta (por exemplo, doando dinheiro a uma Organização Não 

Governamental do Ambiente), mesmo quando não lhe atribui qualquer valor de uso 

corrente ou futuro, mas coloca alguns problemas a estudos realizados no âmbito da 

Economia, como é o caso deste. Pode-se desde logo apontar um problema teórico, pois 

assumir que os bens ambientais têm um valor de existência põe em causa o postulado 

fundamental da teoria económica ortodoxa segundo o qual os agentes económicos são 

                                                 

39 Escola neoclássica. 

40 Também referido como valor de existência. 
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seres racionais maximizadores de utilidade, transportando-nos para uma dimensão do 

comportamento humano radicada numa racionalidade não estritamente instrumental. De 

facto, se um agente é capaz de sacrificar o seu próprio bem-estar para que as florestas 

sejam preservadas, será possivelmente porque considera que os seres que as habitam 

têm direitos que lhes são inerentes e que o transcendem. Não será portanto de admirar 

que esta escola económica, embora consiga incorporar a noção de valor de opção, negue 

a existência de um valor intrínseco. Não será essa, contudo, a perspectiva deste trabalho. 

Mas mais relevante para o corrente estudo é o problema associado à avaliação do 

montante correspondente ao valor intrínseco, tendo em conta a complexidade deste 

conceito e a sua permeabilidade a princípios éticos e morais, pelo que qualquer 

estimativa obtida terá que ser interpretada com precaução. 

Um outro problema relacionado com a avaliação do valor dos serviços ambientais 

das florestas relaciona-se com a escolha da medida a considerar, a qual poderá ser a 

disposição em pagar para obter estes benefícios ou a disposição em receber de forma a 

compensar a sua perda. A primeira medida relaciona-se com o montante que cada 

agente estará disposto a afectar para que as florestas sejam preservadas, enquanto que a 

segunda transmite o valor que os agentes aceitam como compensação para que tolerem 

o seu abate. No quadro da teoria económica ortodoxa, estas duas medidas deveriam ser 

iguais, pois assume-se que existe uma função de utilidade41. No entanto, um fenómeno 

denominado pela Psicologia como “dissonância cognitiva” põe em causa esta ideia, já 

que implica que os agentes avaliam de forma diferente um ganho e uma perda, dando 

mais ênfase à segunda. Se aceitarmos que este fenómeno se verifica a disposição em 

receber deveria ser superior à disposição em pagar. 

Desta forma, se entendermos o valor dos serviços ambientais da floresta portuguesa 

como o somatório do valor de uso corrente, do valor de opção e do valor intrínseco, a 

sua avaliação terá que ser feita segundo métodos empíricos, cujos resultados nunca 

serão totalmente fiáveis. O método mais adequado para este fim, tendo em conta que o 

valor intrínseco poderá atingir níveis muito significativos será o Método de Avaliação 

Contingente. De acordo com este método de avaliação directa, a disposição em pagar ou 

a disposição em receber é determinada através da realização de questionários ou 
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entrevistas ou da execução de técnicas experimentais, pretendendo-se assim simular 

uma situação de mercado, com o fim de determinar o valor que a população alvo atribui 

a um dado bem ou serviço. 

Este método permite definir um valor que pode ser associado ao valor total que as 

pessoas atribuem aos serviços ambientais proporcionados pela floresta, mas pode ser 

enviesado, de forma intencional ou não. Os enviesamentos intencionais resultam da não 

colaboração das pessoas que compõem a amostra e podem ser de protesto, estratégicos 

ou de warm glow. O primeiro tipo de enviesamentos surge quando os inquiridos 

subavaliam o valor destes serviços como forma de protesto contra algum aspecto do 

cenário com que foram deparados no decurso do estudo. O enviesamento estratégico, 

por seu lado, ocorre num contexto em que os indivíduos sob análise consideram 

provável que o resultado do estudo tenha algum tipo de impacto na sua esfera 

económica. Tendo em conta que os custos de não cooperação são nulos e que os seus 

benefícios potenciais são positivos, os agentes em causa terão um incentivo para mentir. 

Finalmente, o enviesamento de warm glow, segundo a terminologia proposta pelo 

economista Gary Becker, resulta na sobrestimação do valor dos serviços ambientais da 

parte de elementos da amostra que sentem que de certa forma estarão a fazer uma boa 

acção ao contribuir para a valorização de um bem social. 

Os enviesamentos não intencionais, por seu lado, resultam de algum tipo de erro na 

concepção da metodologia seguida durante a análise ou das características próprias deste 

método de avaliação. Uma primeira categoria deste tipo de enviesamentos corresponde à 

situação em que, no âmbito de um questionário do tipo iterativo42, as respostas de uma 

parte dos inquiridos são influenciadas pelo valor dos serviços ambientais apresentado 

inicialmente pelo(s) inquiridor(es). Este enviesamento, denominado de ponto de partida, 

poderá ser muito relevante numa situação em que alguns dos inquiridos têm tendência 

                                                                                                                                               

41 Note-se que o conceito de “utilidade” é equivalente ao de “bem-estar”. 

42 Neste tipo de questionário, tudo funciona como que se o inquirido se encontrasse num leilão, 

durante o qual é confrontado com um determinado montante, tendo que dizer se este é demasiado elevado, 

demasiado baixo ou adequado. Caso o inquirido não concorde com a proposta apresentada, o inquiridor 

apresentará uma nova proposta, sujeita à sua avaliação. O processo repetir-se-á de forma sucessiva até que 

o inquiridor apresente uma proposta que seja do agrado do inquirido. 
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para concordar com os valores que lhe são apontados. O enviesamento informacional, 

por outro lado, ocorre quando a informação de que os inquiridos dispõem não é 

suficiente para que possam responder de forma adequada às perguntas que lhes são 

colocadas. Pode ainda acontecer que os elementos da amostra sejam mais sensíveis a 

determinados meios de pagamento que a outros. A elaboração do inquérito ou da 

entrevista deve assim contemplar esta hipótese, de modo a evitar um enviesamento de 

tipo instrumental. 

Finalmente, dois outros tipos de enviesamentos não intencionais decorrem do facto 

de existirem sempre algumas diferenças entre os mercados hipotéticos e os mercados 

reais. Assim, a existência de um enviesamento hipotético relaciona-se com a 

inexistência de custos financeiros para quem menciona um valor diferente daquele que 

será o mais correcto. Por outro lado, a má concepção do estudo em causa implicará uma 

diferença acentuada entre os modos de funcionamento dos mercados hipotético e real, 

gerando um enviesamento de tipo operacional.  

Estes problemas associados ao Método de Avaliação Contingente não são contudo 

suficientemente preponderantes para que este deixe de ser o método de avaliação de 

bens e serviços ambientais mais frequentemente utilizado.  

Mas mesmo que conseguíssemos avaliar o valor que a população portuguesa atribui 

aos serviços ambientais produzidos pelas florestas, esse valor, sendo altamente 

subjectivo e determinado de forma antropocêntrica, não corresponde necessariamente ao 

valor desses mesmos serviços para o resto da natureza. A complexidade dos 

ecossistemas e a incerteza que lhe está associada criam assim outro conjunto de 

dificuldades de carácter científico relacionadas com a magnitude de cada benefício 

proporcionado pela floresta. Assim, um estudo sobre o papel do coberto florestal na 

prevenção da erosão num dado local, por exemplo, poderá ser feito com base na 

comparação entre duas situações, sendo uma hipotética e uma real ou sendo ambas 

hipotéticas. Em cada situação, terão que ser especificados factores como a densidade de 

árvores e mato no local, as espécies vegetais existentes e a dimensão e idade das 

mesmas. Mantendo tudo o resto constante, seria assim simples determinar a diferença 

no ritmo de erosão em ambos os casos. Seguindo um processo análogo poderíamos 

estimar o papel das florestas na regulação dos ciclos hídricos, absorção de dióxido de 

carbono, produção de oxigénio e protecção da biodiversidade. 
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No entanto, estimativas deste tipo são difíceis de obter e as obtidas serão sempre 

questionáveis, podendo-se encontrar grandes divergências entre elas. Por um lado, o 

elevado custo relativo à execução de um estudo pormenorizado sobre todas as variáveis 

que têm que ser tidas em conta em cada estudo pode desincentivar a realização destas 

estimativas, ou pelo menos pôr em causa a sua credibilidade. Por outro lado, o estado 

embrionário em que se encontra a pesquisa nesta área, para mais tendo em conta que a 

maioria dos recursos dedicados à investigação florestal são afectados a pesquisas 

conduzidas no âmbito da resolução de determinados problemas relacionados com a 

silvicultura43, impede que haja sequer um consenso mínimo acerca das estimativas 

encontradas. Não será portanto de admirar que um dos principais motivos de discórdia 

no âmbito do Protocolo de Quioto se relacione com a avaliação da capacidade de 

absorção de dióxido de carbono pelas espécies vegetais, com especial destaque para as 

florestas, para mais quando estão em jogo importantes interesses económicos. 

 

                                                 

43 Em Portugal, este problema é notório, já que a grande maioria da investigação florestal realizada é 

dedica ao estudo das culturas de Sobreiro, Pinheiro-bravo e Eucalipto. 
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III. Os Incêndios Florestais 

1. Magnitude, extensão e causas 

O ano de 2003 irá ficar marcado na história como o ano em que se estabeleceu um 

negro recorde de área ardida em incêndios florestais. Os resultados provisórios relativos 

ao período entre 1 de Janeiro e 31 de Outubro apontam para uma área ardida total de 

423.949 ha, os quais se repartiram por 280.746 ha de povoamentos e 143.203 ha de 

matos. No mesmo período foram contabilizados 15.042 fogachos e 4.671 incêndios 

florestais44, dos quais 85 excederam os 500 ha, representando 86% do total da área 

ardida. Foram ainda registados 899 reacendimentos (DGF, 2003a).  

A leitura do gráfico 28 evidencia de facto que este ano foi um outlier, com uma área 

ardida no período referido que ultrapassa em 4 vezes a média do período entre 1993 e 

2002 e em 2,5 vezes o máximo registado nesse mesmo período45. 

 

Gráfico 28 – Área ardida em incêndios florestais 1993-2003 (ha)46 

Fonte: DGF (2003a) 

 

                                                 

44 Um fogacho consiste num incêndio florestal com uma área ardida inferior a 1 ha, sendo 

categorizado efectivamente como incêndio florestal todo aquele que ultrapassa esta área. 

45 Mais concretamente, no ano de 1998. 

46 Note-se que os dados de 2003 são provisórios. 
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O gráfico anterior permite ainda ver como a área ardida devido a incêndios florestais 

tem vindo a atingir valores elevadíssimos, muito acima do que seria aceitável, tendo em 

conta a capacidade de regeneração natural das florestas. Caso esta área igualasse todos 

os anos a média atingida no período entre 1998 e 2002, no espaço de uma geração 

(aproximadamente 27 anos), terá ardido na totalidade uma área florestal equivalente ao 

total de Portugal Continental. Note-se que a florestação de território pode atrasar o 

processo de destruição das florestas pelo fogo, mas por si só não o poderá anular. 

Como é evidenciado pela figura 3, as regiões geralmente mais fustigadas pelos 

incêndios florestais são as do Norte e Centro do país, sendo o Sul geralmente pouco 

afectado. Tal disparidade deve-se sobretudo à diferença entre as espécies de árvores 

dominantes nas várias regiões. Assim, enquanto que nas primeiras as florestas 

dominantes são as de Pinheiro-Bravo e o Eucalipto, as quais se caracterizam por terem 

uma madeira de fácil combustão e reduzida capacidade de resistência ao fogo, na última 

predomina o Sobreiro, árvore de difícil combustão e resiliência47 elevada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

47 Capacidade de regeneração natural após um incêndio. 
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Figura 3 - Fogos florestais ocorridos entre 1990 e 1998 

 

Fonte: DGF 

 

O ano de 2003 constituiu assim uma excepção à regra, já que, como se pode ver no 

gráfico 29 o Sul do país sofreu enormes incêndios florestais, tal como o Centro. A 
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região agrária que mais se destaca é a da Beira Interior (graças sobretudo aos incêndios 

registados nos distritos de Castelo Branco e da Guarda), sendo igualmente de destacar as 

regiões do Alentejo (onde se registaram muitos grandes incêndios no distrito de 

Portalegre), do Ribatejo e Oeste (com a área ardida total concentrada no distrito de 

Santarém) e do Algarve (sobretudo no barlavento). 

 

Gráfico 29 – Distribuição da área ardida por Regiões Agrárias, 2003 

Fonte: DGF (2003a) 

 

Analisando os dados relativos a 2002 vemos como a negligência é a principal causa 

dos incêndios florestais em Portugal Continental, representando cerca de 40% do total 

das causas determinadas, seguida de perto pelo incendiarismo, o qual representa cerca 

de 32% da mesma grandeza (CNGF, 2003b)48. O gráfico 30 mostra ainda como a taxa 

de insucesso na determinação das causas dos incêndios é considerável, o que não será de 

                                                 

48 A tipologia oficial de classificação das causas dos incêndios é a seguinte (CNGF, 2003b): 

• Uso do fogo – Queima de lixo, queimadas, lançamento de foguetes, fogueiras, apicultura, 

consumo de tabaco. 

• Causas acidentais – Maquinaria e equipamento, transportes e comunicações, outras causas 

acidentais. 

• Causas estruturais – Caça e vida selvagem, uso do solo, outras causas estruturais 

• Incendiarismo. 

• Causas naturais. 

• Causas indeterminadas 
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surpreender, dado que os indícios que possam levar ao sucesso da investigação são 

normalmente destruídos no decurso do incêndio. 

 

Gráfico 30 – Causas dos incêndios florestais em Portugal Continental, 2002 

Fonte: CNGF (2003b) 

 

Estendendo a análise, podemos ver como o principal motivo das ignições motivadas 

pelo uso do fogo consiste na prática de queimadas, as quais, por sua vez, se devem 

sobretudo ao uso do fogo para renovação de pastagens, o qual é feito usualmente por 

pessoas sem os conhecimentos técnicos relativos à minimização do risco de incêndio. 

Os incêndios florestais motivados por causas acidentais, por seu lado, devem-se 

sobretudo à libertação de partículas incandescentes, faíscas e transmissão de calor 

resultante da actividade de maquinaria e equipamento e de transporte e comunicações. 

Já as causas estruturais são explicadas na sua maioria por conflitos de caça e uso do 

fogo para afastar os animais selvagens dos campos agrícolas (CNGF, 2003b). 

Quanto ao ano de 2003, embora não estejam ainda disponíveis os dados oficiais 

sobre as causas dos incêndios florestais, é de prever que os mesmos não sejam muito 

diferentes dos relativos ao ano de 2002. Com efeito, o director nacional da Polícia 

Judiciária, Adelino Salvado, afirmou perante a Assembleia da República que o enorme 

acréscimo de área ardida no ano de 2003 não foi acompanhado por um aumento 

significativo da prática criminosa de fogo posto, estimando em menos de 30% os 

incêndios devidos a esta causa49. 

Estes dados não nos permitem contudo a identificação dos problemas estruturais 

relacionados com a gestão das florestas que estão por trás dos elevados números de 

                                                 

49 Público, 7 de Novembro de 2003, p.10 
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incêndios registados ano após ano, assim como das ineficiências ligadas ao combate aos 

incêndios que levam a que a área ardida por incêndio seja tão elevada. Quanto ao 

primeiro ponto, interessa repetir o que anteriormente foi referido. Em primeiro lugar, o 

êxodo rural e o abandono dos campos, conjuntamente com a introdução de técnicas 

modernas de agricultura e pecuária50, implicou que o trabalho de limpeza das matas 

fosse progressivamente deixado de lado pelos proprietários florestais privados não 

industriais. O declínio da produção de certos bens não lenhosos, com especial destaque 

para a produção de resina, veio reforçar a tendência de abandono das propriedades 

florestais, ampliando este problema. Estes factores, conjuntamente com outros 

anteriormente referidos51, fazem com que a rendibilidade do investimento florestal 

esteja bem abaixo do nível desejado, o que implica que os proprietários florestais apenas 

irão investir em acções de silvicultura preventiva52 caso consigam extrair da produção 

de produtos florestais um rendimento tal que compense os custos que lhe estão 

associados, o que normalmente apenas ocorre no caso dos proprietários florestais 

privados industriais53. Finalmente, o estado lastimoso do ordenamento florestal, assim 

como a inexistência de um cadastro florestal restringe largamente a eficácia da 

intervenção pública na correcção destes problemas, falha que apenas parcialmente é 

colmatada pelas associações de produtores florestais, dado o estado embrionário em que 

se encontram e à falta de apoios públicos com que se deparam. 

Quanto ao segundo ponto, Portugal vive uma situação de défice crónico no que toca 

ao número de efectivos da Polícia Florestal ao serviço da Direcção Geral das Florestas, 

                                                 

50 As quais implicaram nomeadamente o declínio da recolha de forragens para alimentação animal e 

do pastoreio em florestas. 

51 Ver sub-capítulo II.1.5, p.18 

52 Constituem práticas de silvicultura preventiva todas as acções que visam moldar a estrutura das 

florestas de forma a reduzir o risco de incêndio. Este objectivo será alcançado através da diversificação 

das espécies existentes na floresta, tendo em conta as condições naturais do local, e da criação de 

condições que desfavoreçam a propagação do fogo. Constituem exemplos destas últimas a criação de 

valas, a limpeza do mato, a poda de árvores e a execução de queimadas controladas. 

53 Existem ainda alguns casos de florestas públicas e comunitárias que gozam de uma gestão adequada, 

mas tal deve-se ao facto de usufruírem à partida de meios técnicos e financeiros concedidos por entidades 

públicas que são inacessíveis a um pequeno ou médio proprietário florestal privado. 
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contando com apenas 697 mestres e guardas florestais (CNGF, 2003a), o que dá a 

impressionante média de mais de 4800 ha de área florestal por cada um destes. Este 

facto, associado à falta de meios de vigilância, como torres de vigia, e ao abandono a 

que são votadas muitas propriedades rurais, implica que a detecção de um incêndio 

normalmente apenas é possível quando este já atingiu dimensões preocupantes. Quanto 

ao combate de incêndios, este é feito essencialmente por corporações de voluntários, 

sendo a participação das corporações de bombeiros profissionais muito diminuta, devido 

ao fraco investimento na sua contratação. A ambos os organismos é inerente o problema 

de fraca formação para o combate a incêndios florestais, o que faz com que este seja 

feito de uma forma pouco eficiente e pondo em risco a vida dos bombeiros. A falta de 

meios de combate a incêndios é igualmente gritante, tendo em conta que, não só o 

número de veículos próprios é claramente insuficiente como a escassez de helicópteros 

devidamente preparados para o efeito e de aviões adequados força o Estado a recorrer 

frequentemente ao aluguer destes equipamentos a preços exorbitantes ou a requerer 

auxílio externo aos seus parceiros comunitários (nomeadamente a Espanha e a França). 

Também neste campo o associativismo florestal pode atenuar estes problemas, na 

medida em que as associações de produtores florestais criam frequentemente corpos de 

Sapadores Florestais, sob a orientação da Direcção Geral das Florestas, os quais têm 

como objectivo a realização e divulgação de acções de silvicultura preventiva e o apoio 

ao combate de incêndios florestais. A falta de apoios com que estas associações se 

deparam impede, contudo, que seu papel seja mais preponderante. 

 

2. Consequências ambientais, sociais e económicas 

À luz do que foi referido no capítulo II, poder-se-ia dizer que as consequências da 

perda de uma dada área florestal resultante de um incêndio deverão ser calculadas com 

base no valor dos bens lenhosos e não lenhosos, dos serviços ambientais e das 

actividades industriais e de serviços que dela dependem. Esta análise deverá ser feita 

tendo em conta que o efeito desta perda se alastra no tempo, pelo que interessa 

descontar para o presente as perdas futuras, de forma a ser possível o cálculo do seu 

valor total. 
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Uma objecção que se pode colocar desde já a este raciocínio prende-se com a 

existência de irreversibilidades. Mesmo que se proceda à florestação da área ardida e 

esta seja feita em condições tais que no médio ou longo prazo a floresta resultante não 

seja alvo de outra forma de destruição maciça, esta floresta nunca será uma cópia da que 

existia antes do incêndio. Se um incêndio florestal destruir o habitat de uma espécie 

animal, a extinção dessa espécie será previsível e as consequências para a 

biodiversidade serão irremediáveis. Por outro lado, se o aumento da erosão das terras 

após o incêndio resultou em catástrofes “naturais” como enxurradas, os danos 

resultantes serão, em grande medida, irreversíveis. O próprio incêndio em si poderá 

causar danos do mesmo tipo, nomeadamente quando resulta na perda de vidas humanas, 

as quais são, por natureza, insubstituíveis. As pessoas poderão ainda tender a valorizar 

mais para fins recreativos as paisagens naturais que se têm mantido intactas durante 

períodos muito alargados de tempo, pelo que a florestação de áreas ardidas não 

restaurará por inteiro o seu valor recreativo. Finalmente, o facto de a recuperação dos 

espaços naturais perdidos apenas poder ser feita num período de tempo bastante 

alargado implica que existirão muito provavelmente perdas irreversíveis. Uma região 

que dependa fortemente dos seus recursos florestais poderá entrar numa crise profunda, 

da qual será à partida incapaz de recuperar sem a intervenção do poder central. 

Por outro lado, a ocorrência de um incêndio florestal resulta na libertação massiva de 

dióxido de carbono na atmosfera, com consequências inestimáveis ao nível da qualidade 

do ar e da prevenção do efeito de estufa. 

Igualmente inestimáveis serão as consequências a nível social e cultural da perda de 

uma área florestal para uma comunidade que de certa forma se sentia ligada a ela. 

Também neste caso a reflorestação da área ardida poderá não compensar as perdas 

sofridas por completo, na medida em que a comunidade não vai encarar a “nova” 

floresta como um substituto perfeito da “antiga”. 

Estando além do alcance deste trabalho fornecer uma estimativa concreta para o 

custo inerente à perda de uma floresta devido a um incêndio, bastará por aqui concluir 

que, da mesma forma que o valor económico total da floresta é incalculável e pode 

mesmo tender para valores infinitamente altos, também este custo goza das mesmas 

características. 
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IV. Análise das recentes medidas governamentais 

referentes ao Sector Florestal  

Com o fim de resolver alguns dos problemas relacionados com o Sector Florestal ou 

com o combate aos incêndios florestais, o actual governo apresentou uma proposta de 

Reforma Estrutural do Sector Florestal54. A primeira alteração imposta pela reforma foi 

a criação da Direcção Geral dos Recursos Florestais, a qual preencherá a função de 

Autoridade Florestal Nacional e a sua integração numa Secretaria de Estado das 

Florestas, criada no âmbito do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e 

das Pescas.  

Uma outra mudança inerente a esta reforma foi a criação da Agência de Prevenção 

dos Incêndios Florestais, a qual terá a função de coordenar a actividade das várias 

entidades com responsabilidades na área dos incêndios florestais. Este organismo tem 

ainda como objectivo a elaboração de um Plano Nacional de Prevenção e Protecção das 

Florestas Contra Incêndios, fazendo parte dele os Ministros da Defesa Nacional, da 

Administração Interna, das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, da Justiça, 

da Agricultura, Desenvolvimento Rural e das Pescas e da Ciência e Ensino Superior, 

assim como o presidente da Associação Nacional de Municípios. Complementarmente, 

a reforma do Sector Florestal cria ainda as Comissões Municipais de Defesa da Floresta 

contra os Incêndios. 

Porventura de maior importância será a criação do Fundo Florestal Permanente. 

Preenchendo um vazio legal existente há 7 anos, este instrumento previsto na Lei de 

Bases da Política Florestal é finalmente regulamentado, tendo como aplicações o 

financiamento de práticas de gestão e de ordenamento das florestas que tenham em 

conta as suas funções económicas, ecológicas, culturais e sociais, de silvicultura 

preventiva e de investigação florestal. O Fundo Florestal será financiado sobretudo 

através das receitas de impostos, estando inclusive prevista a criação de um imposto 

sobre os combustíveis. Outras fontes de receitas incluem nomeadamente uma parte do 

                                                 

54 Aprovada pela resolução nº 178/2003 do Conselho de Ministros 
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rendimento obtido pela exploração florestal nas florestas e matas públicas e 

comunitárias. 

A reforma do Sector Florestal pretende ainda dar um maior relevo aos corpos de 

Sapadores Florestais, tendo em conta as suas funções ao nível da prevenção de 

incêndios. Aumentou-se assim o leque de entidades que se podem candidatar à 

constituição de equipas destes sapadores, de forma a albergar órgãos de administração 

dos baldios, órgãos de administração central, autarquias e empresas privadas de capitais 

públicos, ao mesmo tempo em que se aumentaram os apoios financeiros ao seu 

funcionamento. 

Finalmente, a título provisório, são criados um Conselho Nacional e quatro 

Conselhos Regionais de Reflorestação das Áreas Ardidas. O primeiro destes órgãos será 

integrado nomeadamente por representantes da Direcção Geral de Recursos Florestais, 

do Instituto para a Conservação da Natureza, da Associação Nacional dos Municípios 

Portugueses, da Federação de Produtores Florestais de Portugal, da Federação Nacional 

das Cooperativas de Produtores Florestais, da Associação Florestal de Portugal e do 

Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil. 

Uma outra novidade no âmbito do Sector Florestal foi a criação de um Fundo 

Imobiliário Florestal, previsto no Plano de Desenvolvimento Sustentável da Floresta 

Portuguesa (DGF, 1998). Este fundo será constituído numa fase inicial por várias 

propriedades do Centro e Sul do país, as quais constituirão unidades de participação que 

poderão ser adquiridas por qualquer investidor. O objectivo presente nesta iniciativa foi 

a promoção da melhoria da gestão das propriedades florestais, promovendo o 

emparcelamento.  

Uma última nota merece ser feita acerca da prevenção e combate aos incêndios. 

Tendo em conta a situação de calamidade pública que constituíram os incêndios 

florestais do verão de 2003, o governo decidiu contratar mais 33 guardas florestais, 

estando previstas novas contratações no decurso do corrente ano. Está ainda a ser 

ponderada pelo Ministério da Administração Interna a aquisição de meios aéreos de 

combate aos incêndios, em colaboração com as Forças Armadas. 
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V. Conclusões 

Como foi apontado anteriormente, apesar da enorme importância económica do 

Sector Florestal em Portugal, muitos dos seus constrangimentos tardam em ser 

resolvidos. A excessiva fragmentação da propriedade florestal leva a que poucas 

explorações possuam uma dimensão que proporcione uma rendibilidade adequada. As 

deficiências na gestão florestal, associadas ao baixo nível de instrução e formação e à 

idade elevada dos proprietários privados não industriais, determinam o 

subaproveitamento dos recursos florestais. Como consequência, o investimento florestal 

é muito baixo, o abandono de propriedades agrícolas com floresta é uma constante e os 

incêndios florestais multiplicam-se de forma alarmante. Estas tendências tendem a 

reforçar-se mutuamente com a passagem do tempo, num ciclo vicioso que o 

planeamento e o associativismo florestal não foram ainda capazes de quebrar. 

As indústrias da pasta de papel e da cortiça conseguem, contudo, escapar a este ciclo 

vicioso. Sendo dominadas por empresas de elevada dimensão, as quais dispõem de 

extensas propriedades florestais cuidadosamente geridas, conseguem mesmo ser 

competitivas internacionalmente. Seríamos então levados a concluir que a solução para 

os problemas do Sector Florestal residiria no apoio à expansão da actividade destas 

indústrias. Dessa forma, poder-se-ia proceder ao emparcelamento das propriedades 

florestais no Norte e Centro de Portugal, criando vastos latifúndios que seriam geridos 

pela indústria da pasta de papel, adoptando o mesmo procedimento no Sul relativamente 

à indústria da cortiça. Mas uma análise cuidadosa dos dados avançados no segundo 

capítulo do presente trabalho põe a nu as fraquezas deste raciocínio. Na realidade, não 

só não se justifica uma maior atenção sobre as produções inerentes a cada uma destas 

indústrias como até um dos problemas principais com que se debate o Sector Florestal 

português prende-se com a falta de atenção dada à produção de outros bens e serviços 

comercializáveis. 

Desde logo, há que destacar o papel dos bens florestais não lenhosos. Sendo o valor 

actual da sua produção superior ao da produção de bens florestais lenhosos, verifica-se 

ainda que existe potencial para o alargamento deste valor. A castanha poderá ter uma 

importância considerável na estrutura das exportações portuguesas, devido à facilidade 

de escoamento. O pinhão português, assim como os cogumelos silvestres, pode ser 
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exportado a um preço elevado, dada a sua elevada qualidade. A cultura de alfarroba, 

tendo como base um produto de inúmeras aplicações, pode ser bastante rentável. A 

aguardente de medronho, sendo um produto de qualidade reconhecida, pode constituir a 

base de uma produção de elevado valor acrescentado e competitividade internacional55. 

A produção de plantas aromáticas, medicinais e condimentares, sendo pouco 

dispendiosa, pode também ser muito lucrativa. E a produção de mel pode ser expandida 

caso a produtividade da apicultura aumente.  

Todas estas actividades trazem benefícios económicos consideráveis, contribuem 

para a redução do risco de incêndio, já que diminuem o grau de abandono das florestas 

e, em alguns casos, comportam a sua limpeza56. Por outro lado, ao não implicarem o 

abate de árvores e ao proporcionarem rendimentos de periodicidade curta ou muito 

curta, incentivam a gestão florestal sustentável. 

Esta situação de subaproveitamento dos bens florestais não lenhosos pode ser 

explicada parcialmente pela excessiva concentração da investigação florestal no 

domínio do Pinheiro-bravo, do Eucalipto e do Sobreiro. Mas não é apenas no domínio 

da investigação florestal que é dado um lugar de destaque à produção de celulose e de 

cortiça, deixando para segundo plano todas as outras produções ligadas à floresta. De 

facto, verifica-se que ao nível das políticas públicas e do ordenamento florestal, esta 

discriminação é frequente. Arriscaria mesmo dizer que a escolha de um ex-quadro da 

Portucel, a principal empresa de produção de pasta de papel, para o cargo de Secretário 

de Estado das Florestas não terá sido inocente. 

Uma outra fonte de valor comercializável que não tem recebido a atenção devida, 

quer da parte da investigação científica, quer da parte dos decisores políticos e 

económicos consiste nos serviços recreativos e turísticos ligados às florestas. Numa era 

em que as preocupações ambientais são crescentes e em que se tornam cada vez mais 

                                                 

55 Este objectivo encontra-se comprometido a curto prazo pelo facto de os incêndios florestais nas 

Serras de Monchique e do Caldeirão terem dizimado uma boa parte das colónias de medronheiro nestas 

zonas. No entanto, é de esperar que os seus efeitos não se façam sentir por um período de tempo muito 

alargado, dada a elevada capacidade de resiliência deste arbusto. 

56 Nomeadamente no caso da silvopastorícia e da resinagem, actividades, aliás, que se encontram 

actualmente em declínio. 
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“modas” as práticas de desportos radicais ou de turismo natural, o potencial de 

crescimento destes será muito elevado. Por outro lado, como facilmente se depreende da 

natureza própria destes serviços, a sua utilização pode ser simultaneamente sustentável 

do ponto de vista económico e do ponto de vista ecológico.  

Contrariar a situação de estrangulamento em que se encontra o Sector Florestal, 

aumentando a sua produtividade e incentivando o investimento florestal, não será, 

contudo, possível enquanto que não houver mudanças radicais ao nível da gestão 

florestal. A primeira medida a tomar será assim a análise aprofundada da situação 

presente deste sector. A elaboração do cadastro florestal, prevista na Lei de Bases da 

Política Florestal, terá que ser uma realidade. Importa ainda conhecer com pormenor as 

práticas de gestão florestal correntemente praticadas, para que se possam identificar as 

suas falhas com rigor. Igualmente importante será o desenvolvimento de um Sistema de 

Informação Geográfica que permita conhecer a realidade das florestas portuguesas e a 

forma como esta se altera quotidianamente. 

Uma outra medida prioritária será o emparcelamento das terras nas zonas onde as 

propriedades florestais ou agro-florestais se encontram excessivamente fragmentadas, 

para que os produtores florestais possam usufruir de uma exploração rentável e 

sustentável do ponto de vista económico. Complementarmente, deve-se incentivar a 

formação de associações de produtores florestais, na medida em que estas promovem a 

reunião destes agentes em torno de determinados objectivos comuns, reduzindo 

largamente o número de parceiros a considerar na prossecução de políticas 

governamentais. Da mesma forma, a criação de Zonas de Intervenção Florestal, geridas 

como um condomínio, tal como foi decidido pelo actual governo, poderá ser uma forma 

de atingir este objectivo. 

O apoio à Investigação e Desenvolvimento florestal e à formação de técnicos 

florestais será igualmente importante, especialmente no caso da produção de bens não 

lenhosos, a qual, como já foi referido, tem sido sistematicamente discriminada neste 

campo. Esse apoio terá que passar pela forma de transferências governamentais para 

organismos de investigação universitários, sendo fulcral a promoção da 

interdisciplinaridade, dada a complexidade do tema em estudo. Por outro lado, também 

aqui o associativismo florestal tem um papel a desempenhar, na medida em que 
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promove a investigação e a formação profissional no âmbito do Sector Florestal., com 

consequências positivas ao nível da sua produtividade.  

No entanto, mais importante ainda que a produção de novo conhecimento é a sua 

divulgação. E esta não poderá ser realizada com eficácia enquanto dispusermos de uma 

mão-de-obra agrícola cujo nível de instrução e de formação profissional é muito baixo. 

O investimento na educação da população agrícola deve, pois, ser entendido como uma 

prioridade, pelos elevados efeitos multiplicadores que terá sobre a actividade económica 

como um todo. 

O desenvolvimento de um Sector Florestal competitivo pressupõe também a 

existência de um sistema de controlo de qualidade rigoroso e fiável. Enquanto que os 

produtos florestais continuarem a ser inspeccionados de acordo com técnicas pouco ou 

nada científicas, a sua exportação e a competição com as importações de produtos 

semelhantes estarão seriamente comprometidas. 

Um outro vector para a melhoria da gestão florestal passa pelo combate ao abandono 

das propriedades florestais e agro-florestais. Várias medidas poderão ser tomadas nesse 

sentido. Em primeiro lugar, pode-se levar a cabo políticas de promoção da produção de 

bens florestais não lenhosos, os quais gozam de um ciclo de produção muito menor que 

o dos bens florestais lenhosos. Tendo em conta que o envelhecimento da população 

agrícola contribui para esta realidade, pode-se também estudar e pôr em prática medidas 

de incentivo à prática da exploração florestal junto dos jovens, sobretudo os 

provenientes de regiões rurais. Por outro lado, considerando que o abandono das 

explorações florestais se encontra igualmente correlacionado com o fenómeno de êxodo 

rural, é de prever que medidas de descentralização e desconcentração terão efeitos 

positivos significativos na inversão deste fenómeno. Finalmente, serão necessárias 

medidas fiscais e/ou legais mais efectivas de penalização do abandono de prédios 

rústicos florestais. 

Mas qualquer política que vise a melhoria da produtividade do Sector Florestal 

esbarrará com o estado lastimável do ordenamento do território florestal. Enquanto que 

instrumentos como os PROF, os PGF ou os PMIF não forem efectivamente 

implementados, é de esperar que os problemas inerentes a este sector continuem por 

resolver. 
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Todos estes problemas se interligam na criação de um cenário em que os incêndios 

florestais são uma constante. As actividades de silvicultura preventiva, destinadas a 

reduzir o risco de incêndio encontram-se ainda muito mal disseminadas pelo país. A 

excessiva fragmentação da propriedade, a falta de formação e o envelhecimento da 

população agrícola e o absentismo explicam no seu conjunto em grande parte porque é 

que esta realidade se encontra bem implantada. Estando o Sector Florestal numa 

situação tão periclitante, não é de admirar que o investimento florestal não seja muito 

aliciante, pelo que não existem incentivos da parte dos proprietários privados não 

industriais para investir em acções como a limpeza das matas, a poda das árvores ou a 

abertura de valas. A relação entre a baixa rentabilidade do investimento florestal e a 

elevada ocorrência de incêndios florestais, contudo, funciona nos dois sentidos. Assim, 

se é verdade que a primeira influencia a segunda, também é verdade que esta última 

determina em grande parte a primeira. 

A divulgação e o apoio a práticas de silvicultura preventiva surgem assim como uma 

imposição ditada pelo facto de os incêndios florestais poderem literalmente reduzir a 

cinzas os melhores projectos para o Sector Florestal. A prática de fogo controlado 

durante o Inverno, com o fim de limpar a área florestal do mato, consiste num excelente 

exemplo de uma medida enquadrada no âmbito da prevenção de incêndios florestais que 

é pouco dispendiosa e muito eficaz. Igualmente importantes são outras acções que 

visem impedir a progressão vertical ou horizontal do fogo. No primeiro grupo, teremos 

medidas como a limpeza do mato ou a poda das árvores, com o fim de subir as suas 

copas. Estas actividades podem inclusive constituir fontes energéticas importantes, pelo 

aproveitamento da biomassa em centrais próprias. No segundo grupo inserem-se 

medidas como a abertura de valas. É ainda da maior importância o investimento em 

reservatórios de água, os quais servirão de suporte ao combate aos incêndios.  

Uma outra vertente ainda da silvicultura preventiva que tem sido sistematicamente 

descurada passa pela diversificação das espécies florestais. Áreas povoadas 

exclusivamente, ou quase exclusivamente, por Pinheiros ou Eucaliptos arderão com 

maior facilidade que áreas onde a cultura destas árvores coexiste com outras culturas 

florestais. Pode-se argumentar neste ponto que tal opção poria em causa os rendimentos 

da exploração florestal, ao pretender intercalar árvores que proporcionam rendimentos 

avultados a médio prazo com árvores cuja cultura pode não proporcionar rendimentos 
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significativos durante o tempo de vida do produtor. Esta linha de raciocínio, contudo, 

ignora o papel dos bens florestais não lenhosos, cuja produção poderá ser igualmente 

rentável. Este ponto é particularmente importante quando se considera que as duas 

culturas mencionadas, com especial destaque para a segunda, resultam numa 

desertificação do terreno, pondo em causa as condições naturais para o desenvolvimento 

de espécies vegetais que produzam estes bens. Mas mais importante ainda será 

considerar que, se pode ser verdade que a redução na intensidade do cultivo de espécies 

de crescimento rápido poderá reduzir a rendibilidade da exploração florestal, será ainda 

inegável o facto de essa rendibilidade ser posta em causa de forma bem mais dramática 

no caso de ocorrência de um incêndio florestal. 

Estas práticas, contudo, não serão levadas a cabo no contexto actual de baixa 

rendibilidade do investimento florestal, pelo que a prevenção de incêndios florestais terá 

que passar pela concessão de subsídios aos proprietários privados não industriais 

destinados ao efeito. Estes apoios resultarão num aumento da eficiência, pois o 

investimento na prevenção de incêndios resulta na melhoria da produtividade do Sector 

Florestal. Por outro lado, não será correcto argumentar contra esta medida com base em 

critérios de equidade, já que se pode considerar os subsídios como um pagamento 

concedido pela sociedade em relação aos serviços ambientais produzidos pelas florestas 

nas mãos destes produtores de que usufrui. 

O papel dos Guardas Florestais e dos Sapadores Florestais na divulgação de práticas 

de silvicultura preventiva, na vigilância e na sensibilização da população é 

preponderante, pelo que é imperioso proceder ao recrutamento massivo de novos 

membros em ambas as corporações. Embora no caso da primeira corporação os avanços 

registados ainda estejam muito aquém do desejável, no âmbito da segunda pode-se 

esperar uma evolução futura favorável, agora que o conjunto de entidades que se pode 

candidatar à sua constituição se alargou, abrangendo outras entidades para além das 

Associações de Produtores Florestais. 

Passando da prevenção para o combate aos incêndios florestais, a falta de meios é 

gritante. Como os incêndios do verão de 2003 demonstraram, a falta de meios aéreos de 

combate constitui uma das principais falhas a colmatar, sendo assim imperioso adquirir 

aviões e helicópteros de combate a incêndios. É de salientar, aliás, que os custos destas 

aquisições serão bastante inferiores aos exorbitantes aluguéis que o Estado paga 
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actualmente pelo uso destes equipamentos a privados57. Por outro lado, a situação de 

sub-investimento no recrutamento de bombeiros e na aquisição de meios terrestres de 

combate a incêndios leva a que a dependência em relação à actuação das corporações de 

Bombeiros Voluntários neste âmbito seja manifestamente excessiva. Como 

consequência o combate aos incêndios é feito por bombeiros cuja preparação para o 

efeito é normalmente inadequada58. Essa falta de formação para o combate a incêndios 

florestais é ainda reforçada pelo facto de não existir um corpo profissional de bombeiros 

florestais, o qual seria formado por bombeiros treinados especificamente para o efeito. 

Mas o facto de o combate aos incêndios ser feito primariamente por voluntários 

coloca ainda um outro problema, porventura mais grave, e que tem a ver com o facto de 

que aquele será relativamente pouco dispendioso. Sendo assim, estamos perante a 

situação perversa em que o custo da prevenção dos incêndios é superior ao custo do seu 

combate, pelo que não existirão incentivos económicos para que exista uma intervenção 

mais activa do governo neste campo. 

Tanto na prevenção como no combate aos incêndios, o exército pode desempenhar 

igualmente um papel importante, de forma pouco dispendiosa. Por um lado, as forças 

armadas dispõem de largos contingentes de soldados que se encontram correntemente 

desocupados e que poderiam ser treinados para executar práticas de silvicultura 

preventiva e combater incêndios florestais. Por outro lado, será possível equipar alguns 

dos helicópteros da Força Aérea (como os Pumas) com o equipamento necessário para o 

combate a incêndios, evitando ter que despender de avultadas somas na aquisição destes 

veículos no âmbito do Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil. 

Ainda neste âmbito, deverá ser promovido o papel do Instituto Nacional de 

Meteorologia e Geofísica, articulando-o com o Serviço Nacional de Bombeiros e 

Protecção Civil. 

                                                 

57 O aluguer de equipamentos implicou ainda variados escândalos relativos a alegadas situações de  

corrupção, os quais prejudicaram a imagem dos bombeiros junto da opinião pública.  

58 É de referir que a formação dos bombeiros profissionais encontra-se normalmente aquém do 

desejável. 
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A actuação no rescaldo dos incêndios deverá igualmente ser cuidadosamente 

planeada, de forma a evitar a repetição da situação de catástrofe. A constituição de uma 

rede de Parques de Recepção de Salvados59 que seja suficientemente eficaz para que se 

contrarie a tendência à baixa dos preços resultantes do enorme acréscimo da oferta, com 

consequências muito nefastas ao nível dos rendimentos dos proprietários florestais 

privados não industriais será uma das medidas de emergência mais importantes. Caso 

esta rede não desempenhe o seu papel de forma correcta, teremos a situação perversa em 

que algumas empresas gozarão de lucros avultados à custa de uma calamidade pública. 

Uma medida complementar que deverá ser tomada para evitar esta situação passa 

pela criação de uma taxa sobre o consumo de salvados, cuja receita reverteria para o 

financiamento de acções de silvicultura preventiva, tal como foi proposto pela LPN 

(1999). 

A prevenção da erosão deverá ser outra das prioridades, de forma a prevenir as 

enxurradas no Inverno, as quais terão consequências adversas ao nível da produtividade 

dos solos. Deverão assim ser interditadas práticas que visem a remoção da totalidade do 

coberto vegetal ardido após o incêndio, incentivando-se ainda actividades cujo objectivo 

seja a protecção dos solos contra este fenómeno. 

Por outro lado, a actividade do Conselho Nacional e das Comissões Regionais de 

Reflorestação das Áreas Ardidas terá que ser realizada de acordo com as práticas de 

silvicultura preventiva e respeitando as condições naturais da área em causa, de forma a 

evitar a perda de biodiversidade. Dito de outra forma, mais importante que a quantidade 

será a qualidade. Caso esta regra não seja cumprida, o risco de incêndio após a 

reflorestação continuará a ser elevado, sendo o tempo de vida estimado da floresta 

plantada baixo. 

 Este princípio torna-se tanto mais importante quanto mais se verificar a ocorrência 

de irreversibilidades. Se, por exemplo, a floresta em causa consistia num habitat de uma 

espécie ameaçada, como é o caso das aves de rapina e do lince ibérico, a recuperação 

destas espécies tendo em vista evitar a sua extinção constituirá uma tarefa extremamente 

                                                 

59 Instalações geridas por entidades públicas cuja finalidade consiste na compra a um preço justo e 

armazenamento de toros de madeira ardidos durante um incêndio florestal mas ainda com valor 

económico.  
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complicada, requerendo a contratação de técnicos especializados. Generalizando, se de 

alguma forma a reflorestação não for feita de forma a repor a floresta existente antes do 

incêndio, objectivo que arriscaria dizer que será impossível de cumprir na sua plenitude, 

a prevenção dos incêndios ganha uma relevância acrescida, sendo assim prioritário o 

aumento no seu investimento. 

Neste sentido, a criação de uma Agência de Prevenção dos Incêndios Florestais e de 

Comissões Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios só pode ser vista com 

bons olhos. Resta-nos esperar que estes organismos consigam ser bastante mais eficazes 

que os organismos que lhes precederam, respectivamente a Comissão Nacional 

Especializada de Fogos Florestais e as Comissões Especializadas em Fogos Florestais 

(de âmbito municipal ou distrital), cuja actuação nunca foi suficientemente 

preponderante. 

Há que salientar que todas estas reformas acima mencionadas deverão ser concebidas 

e implementadas tendo em conta a especificidade de cada região. Sendo Portugal um 

país com grandes disparidades regionais no que toca nomeadamente à dimensão das 

propriedades florestais, às espécies de árvores dominantes, às práticas de silvicultura e 

ao tipo de gestão florestal, qualquer política de gabinete que trate o território nacional 

como um espaço uniforme estará destinada ao fracasso. De onde se depreende que a 

participação da população local na resolução dos problemas com que se debate o Sector 

Florestal é imprescindível.  

Igualmente importante na prossecução destas reformas é a cooperação internacional, 

nomeadamente que toca à troca de informação útil para o efeito. Neste campo, a União 

Europeia representa um espaço preferencial de contacto com outros países com florestas 

semelhantes às nossas. 

Por outro lado, a execução das propostas mencionadas envolverá grandes 

investimentos, como será fácil de ver. Daí que seja de salientar como positiva a criação 

efectiva do Fundo Florestal Permanente, previsto na Lei de Bases da Política Florestal, 

cujos efeitos se transmitirão na redução da instabilidade no que toca ao financiamento 

de actividades de redução do risco de incêndio e de aumento da produtividade do Sector 

Florestal, reduzindo também a dependência desse financiamento face a apoios externos 

(nomeadamente da União Europeia).  
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Da mesma forma, será louvável a decisão de afectar a este fundo um imposto 

adicional sobre o consumo de combustíveis. A forma como a decisão foi tomada, 

contudo, levanta algumas dúvidas acerca da sua eficácia como ecotaxa. Por um lado, 

nunca foi assumida enquanto tal pelo governo, o qual deu provas de grande 

descoordenação durante o processo da sua elaboração. Por outro lado, o facto de o 

Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e do Ambiente não ter participado 

neste processo evidencia a ausência de preocupações de carácter ambiental no seu 

decurso. 

 No mesmo sentido, a criação de um Fundo Imobiliário Florestal poderá igualmente 

gerar fundos adicionais para os proprietários florestais, ao mesmo tempo em que 

incentiva a gestão florestal sustentável e o emparcelamento. Este fundo pode, contudo, 

ter consequências perversas, tendo em conta que a sua rendibilidade depende em muito 

das transacções realizadas na bolsa, com os riscos que daí advém. Daí que me pareça 

demasiado arriscado colocar o destino de milhares de explorações florestais na mão de 

especuladores, para mais quando a floresta desempenha funções ambientais 

inestimáveis. 

Passando para o campo legal e institucional, constata-se que a situação portuguesa 

não é nada favorável ao aproveitamento das potencialidades do Sector Florestal e à 

preservação das florestas. A enorme dispersão ao nível das leis que dizem respeito à 

floresta dificulta em muito a resolução dos problemas com que se depara, tanto mais 

quando muitas dessas leis se encontram desactualizadas face à situação actual. Daí que 

se justifique cada vez mais a criação de um Código Florestal, à semelhança do que 

existe em outros países da União Europeia. 

Por outro lado, apesar das recentes reformas introduzidas pelo actual governo, ainda 

existem aspectos da Lei de Bases da Política Florestal que não foram regulamentados. 

Nomeadamente, o Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas 

ainda não foi capaz de elaborar uma resolução onde determinasse o significado da 

expressão “operações silvícolas mínimas”, inserida na referida lei. É assim urgente a 

elaboração de um Código de Boas Práticas Florestais, tal como tem vindo a ser 

defendido por muitas associações de defesa do ambiente. 

Finalmente, a situação actual de dispersão de competências sobre assuntos 

relacionados com a floresta por três ministérios (Ministério das Cidades, Ordenamento 
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do Território e do Ambiente, Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e 

das Pescas e Ministério da Administração Interna) dificulta em muito a aplicação eficaz 

de uma política florestal coerente. A criação de uma Secretaria de Estado das Florestas 

veio resolver parcialmente este problema, mas tem que se ir muito mais longe se se 

pretende resolver os problemas com que se debatem as florestas portuguesas. 

O papel do Estado não se pode resumir, contudo, à execução de políticas de 

desenvolvimento do Sector Florestal e de combate aos incêndios florestais. Os 

organismos públicos podem e devem ainda, no âmbito das florestas e matas públicas e 

comunitárias, dar o exemplo pela positiva no que toca à gestão florestal, esperando que 

os proprietários privados o acompanhem. Nesse sentido, o alargamento da área florestal 

sobre a sua jurisdição será desejável, pelo que se deverá seguir uma política de compra 

de terrenos privados pela sua parte, à semelhança do que foi feito na Irlanda. Os custos 

de semelhante operação poderão ser elevados, mas serão mais que compensados pelos 

rendimentos da exploração florestal. Esses rendimentos deverão ainda ser aplicados no 

financiamento de políticas que favoreçam a melhoria da produtividade do Sector 

Florestal, assim como práticas de silvicultura preventiva. 

Mas mais preocupante ainda que a situação de subaproveitamento em que se encontra 

o Sector Florestal é o facto de a floresta ser ainda vista na sociedade portuguesa como 

sinónimo de fonte de matérias-primas para a produção de bens, subalternizando-se a sua 

dimensão ecológica. As reformas governamentais parecem ir, aliás, nesse sentido. Se a 

mudança de nome da Direcção Geral das Florestas para Direcção Geral dos Recursos 

Florestais e o facto de a recém-criada Secretaria de Estado das Florestas estar sob a 

jurisdição do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas e não 

sob a alçada do Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e do Ambiente 

ainda poderão ter deixado dúvidas acerca deste aspecto, o facto de até ter sido 

considerada a proposta de transferir a tutela das áreas protegidas do Instituto da 

Conservação da Natureza para a referida Secretaria de Estado elimina essas mesmas 

dúvidas. 

No âmbito desta visão retrógrada dos ecossistemas como meros stocks de recursos 

produtivos, a tónica da sustentabilidade é colocada exclusivamente no campo da 

actividade económica, ignorando-se ou desprezando-se as possíveis fricções entre a 

sustentabilidade económica e a sustentabilidade ecológica. Concretizando e 
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exemplificando, se será verdadeiro que a produção de pasta de papel será sustentável do 

ponto de vista económico, também será verdadeiro que, sendo quase toda a sua matéria-

prima proveniente da cultura de Eucalipto, espécie proveniente dos nossos antípodas, a 

sustentabilidade em termos ecológicos desta produção será posta em causa pelas 

consequências adversas que advém desta plantação, das quais se destacam a 

desertificação dos solos, a perda de biodiversidade e o aumento do risco de incêndio. 

Por outras palavras, a plantação massiva de árvores desta espécie por todo o país poderá 

impulsionar o sector papeleiro, com consequências positivas ao nível da economia 

portuguesa mas tal objectivo terá que ser prosseguido à custa de uma exploração 

desenfreada do meio ambiente, com consequências irreversíveis. 

Mas mesmo que estes problemas não se colocassem, isto é, se a indústria papeleira 

dependesse da cultura de árvores que não tivessem este impacto negativo no meio 

ambiente, teria ainda que ser colocada a questão de que uma cultura florestal que esteja 

sob a sua alçada nunca poderá ter um papel tão preponderante na conservação da 

biodiversidade como uma floresta que permanece inalterada durante largos períodos de 

tempo. Esta realidade explica-se pelo facto de que o abate frequente de árvores e a 

criação de povoamentos florestais puros impedem a formação de condições para que se 

formem ecossistemas ricos em termos da diversidade de espécies animais e vegetais. De 

onde se conclui que será indispensável o investimento na preservação de amplas áreas 

naturais não sujeitas a exploração comercial. A situação actual, contudo é a inversa, 

sendo escassas as áreas florestais integradas em Parques e Reservas Naturais. 

Portugal tem todas as condições para ter um Sector Florestal altamente produtivo, 

caso se proceda a uma autêntica revolução na forma como se encara este sector. 

Existindo potencial para um grande alargamento da área florestal, através da florestação 

das áreas de incultos e improdutivos, existe ainda um enorme potencial para o aumento 

da produtividade e a melhoria da competitividade das actividades económicas que 

dependem das florestas. Para atingir este objectivo, contudo, será imprescindível que 

deixemos de encarar a produção de bens florestais como sinónimo de produção de 

madeira, cortiça e pasta de papel e que compreendamos que a produção de bens 

florestais não lenhosos, pela sua elevada rendibilidade e sustentabilidade, pode tornar-se 

numa fonte de riqueza da maior importância.  
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Também os serviços de turismo e recreação relacionados com as florestas poderão 

desempenhar um papel extremamente relevante no futuro, dado que podem ser 

altamente rentáveis e que constituem uma fonte importante de criação de emprego e 

fixação da população nas zonas rurais. 

A prossecução deste fim não pode contudo fazer com que percamos de vista algo que 

é ainda mais importante que a produção de riqueza material: a conservação do meio 

ambiente. A arborização deverá assim ser feita sempre de forma a não produzir danos 

irreversíveis no que toca à biodiversidade e tendo em conta as condições naturais do 

local e as espécies de árvores existentes nele antes da plantação de árvores. Se é verdade 

que o valor da produção de produtos florestais pode ser extremamente elevado, também 

é verdade que o valor dos serviços ambientais é, por natureza, inestimável, podendo 

mesmo tender para infinito. De onde se conclui que, por muito importante que seja 

promover a sustentabilidade em termos económicos da produção florestal, mais 

importante ainda será promover a sua sustentabilidade em termos ecológicos. 

Resumindo, arborize-se as terras e criem-se as condições para que o Sector Florestal 

seja competitivo e produtivo. Mas faça-se tudo isto sem perder de vista o mais 

importante: a preservação da vida na sua plenitude. 
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min-agricultura.pt/ 

• Natural Cork Quality Council, The: http://www.corkqc.com/index.htm 

• Naturlink: www.naturlink.pt 

• NICIF - Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais: 

http://www.nicif.pt/ 

• Portal florestal: http://www.portalflorestal.com/ 

• Portal da UE: http://europa.eu.int 

• Portucel: www.portucel.pt 

• Quercus, ANCN: www.quercus.pt  

• Silviconsultores: http://www.silviconsultores.pt/ 

• Sistema Nacional de Informação Geográfica: http://snig.igeo.pt/ 
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Anexo: Tabelas com os dados dos gráficos 

apresentados 

 

Tabela 8 – Usos do solo em Portugal Continental 

 Área 

Uso do solo 1000 ha % 

Floresta 3349 38 

Incultos 2055 23 

Agricultura 146 2 

Social 249 3 

Águas interiores 107 1 

Outros 2973 

Total 8879 
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Tabela 9 – Áreas dos povoamentos florestais por espécie de árvore dominante 

 Área 

Espécie dominante 1000 ha % 

Pinheiro-bravo 976 30 

Sobreiro 713 22 

Eucalipto 672 21 

Azinheira 462 14 

Carvalhos 131 4 

Pinheiro-manso 78 2 

Castanheiro 41 1 

Outras folhosas 102 3 

Outras resinosas 27 1 

Total 3201 

 

Tabela 10 – Evolução da área dos povoamentos florestais, em Portugal 

Continental, 1874-1995 (1000 ha) 

 1874 1902 1928 1956 1972 1968/78 1980/85 1995 

Pinhal e 

resinosas 
210 1020,2 1198,6 1309 1363,3 1379,9 1358,8 1136,3 

Montados  370 782,7 939,6 1264 1166,8 1192,5 1128,7 1196,4 

Soutos e 

carvalhais 
60 153,6 193,2 132 138,6 99,8 143,2 174,9 

Eucalipto 0 0 8 58 169 213,72 385,8 695,1 

Total 640 1956,5 2331,4 2763 2837,7 2969,1 3108,2 3306,1 

 

 



Ricardo Sequeiros Coelho 

 100

Tabela 11 – Evolução da área dos povoamentos florestais, em percentagem 

 Área (%) 

Espécies 1ª revisão IFN 2ª revisão IFN 3ª revisão IFN 

Pinheiro-bravo, sobreiro, 

eucaplito e azinheira 
90,63 89,03 88,19 

Outras espécies 9,37 10,97 11,81 

 

Tabela 12 –Estrutura das explorações florestais em Portugal Continental, 1997 

Dimensão (ha) Nº 

0 a 1      35235 

1 a 5 120548 

5 a 20 34787 

20 a 50 5629 

>=50 2594 

 

Tabela 13 – Evolução da taxa de cobertura das florestas em Portugal 

Continental 1874-1995 

 1874 1902 1928 1956 1968/78 1980/85 1995 

Taxa de cobertura 

das florestas (%) 
7,2 22 26,3 31,1 33,4 35 37,8 
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Tabela 14 – Nível de instrução da população familiar agrícola de Portugal 

Continental 

Nível de instrução Nº 

Básico – 1º ciclo 406477 

Básico – 2º ciclo 144647 

Básico – 3º ciclo 91779 

Secundário Agrícola 4342 

Secundário Não Agrícola 65066 

Politécnico / Superior Agrícola 4728 

Politécnico / Superior Não Agrícola 37325 

 

Tabela 15 – Formação profissional agrícola da população familiar agrícola de 

Portugal Continental 

Formação Profissional Agrícola Nº 

Exclusivamente Prática 921244 

Curta Duração 15564 

Longa Duração 11040 

Longa e Curta Duração 6314 

Completa 9070 
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Tabela 16 – Tempo de actividade agrícola da população familiar agrícola de 

Portugal Continental 

Tempo de Actividade Agrícola Nº 

Sem actividade 177664 

Tempo parcial – menos que 25% 422634 

Tempo parcial – 25% a 50% 177329 

Tempo parcial – 50% a 75% 105776 

Tempo parcial – mais que 75% 137828 

Tempo complero 102187 

 

Tabela 17 – Idade da população familiar agrícola de Portugal Continental 

Idade Produtor Cônjugue Restantes membros 

15-24 1079 1092 169670 

25-39 27197 30731 96589 

40-54 96864 100228 21242 

55-64 108295 93968 9476 

>= 65 142863 82983 42189 

 

Tabela 18 – Número de organizações de produtores florestais, 1997-1999 

Ano Nº 

1997 19 

1998 67 

1999 110 
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Tabela 19 – Distribuição das organizações de produtores florestais por tipo, 

1999 

Tipo de organização Nº 

Associação Florestal 73 

Cooperativa Florestal 3 

Federação Florestal 2 

Associação Agro-Florestal 22 

Cooperativa Agro-Florestal 10 

 

Tabela 20 – Exportações e Importações de produtos florestais em 2001 

Produtos Exportações Importações 

Madeira e seus derivados  383477 511342 

Pastas de madeiras 453641 88695 

Papel e cartão 797526 879975 

Cortiça natural e rolhas 880822 131380 

Mobiliário 138985 163475 

Outros 62635 31223 
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Tabela 21 - Produção de madeira em Portugal Continental, 1947-2001 

Ano Produção 

(1000 m3) 

Ano Produção 

(1000 m3) 

Ano Produção 

(1000 m3) 

Ano Produção 

(1000 m3) 

1938 6997 1958 8546 1970 10732 1995 11391 

1947 7644 1959 8686 1971 10930 1996 10927 

1948 7648 1960 8846 1972 11129 1997 10906 

1949 7399 1961 9016 1978 10368 1998 8548 

1950 7458 1962 9201 1979 10368 1999 9399 

1951 7522 1963 9400 1980 10368 2000 10831 

1952 7594 1964 9544 1989 12044 2001 11262 

1953 7957 1965 9742 1990 11931   

1954 8029 1966 9940 1991 12640   

1955 8084 1967 10138 1992 12719   

1956 8205 1968 10326 1993 12644   

1957 8358 1969 10534 1994 13042   

 

Tabela 22 - Produção de produtos derivados da madeira em Portugal 

Continental, 1998-2001, 1000 m3 

Produto 1998 1999 2000 2001 

Aparas e estilhas 820 1500 532 582 

Resíduos da madeira 1229 427 1048 1032 

Madeira serrada 1490 1450 1427 1410 

Painéis de madeira 1379 1337 1293 1243 
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Tabela 23 – Produção de celulose, 1990-2002 

Ano Produção (1000 ton) Ano Produção (1000 ton) 

1990 1449 1997 1703 

1991 1619 1998 1708 

1992 1592 1999 1755 

1993 1520 2000 1774 

1994 1539 2001 1806 

1995 1617 2002 1927 

1996 1594   

 

Tabela 24 – Produção de papel e cartão, por tipos, em 103 ton, 1998-2002 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Usos gráficos 167 271 352 385 435 438 485 530 52 572 700 865 954 

Usos domésticos 

e sanitários 
53 54 63 58 61 59 64 63 5 63 5 68 71 

Cartão canelado 371 373 373 314 339 352 349 42 381 388 391 356 356 

Embalagens 186 167 169 114 105 119 119 33 130 130 124 118 146 

Outros 3 1 1 7 9 9 9 9 8 0 10 11 10 

Total 780 866 958 878 949 977 1026 1078 1136 1163 1290 1418 1537 
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Tabela 25 – Produção de cortiça em Portugal Continental, 1974-2002  

Ano Produção 

(1000 ton) 

Ano Produção 

(1000 ton) 

Ano Produção 

(1000 ton) 

1974 177 1984 140 1994 134 

1975 134 1985 131 1995 187 

1976 108 1986 198 1996 177 

1977 178 1987 174 1997 137 

1978 145 1988 145 1998 140 

1979 115 1989 141 1999 175 

1980 119 1990 168 2000 176 

1981 113 1991 175 2001 158 

1982 125 1992 154 2002 147 

1983 116 1993 143   
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Tabela 26 – Produção de castanha 1947-2001  

Anos ton. Anos ton. Anos ton. 

1947 52480 1966 93895 1985 17005 

1948 52241 1967 89670 1986 16325 

1949 55298 1968 72515 1987 18000 

1950 58282 1969 81721 1988 17400 

1951 53618 1970 91663 1989 20880 

1952 56376 1971 25900 1990 20250 

1953 50700 1972 46500 1991 15600 

1954 53464 1973 46800 1992 15853 

1955 43491 1974 32400 1993 14027 

1956 55188 1975 32724 1994 21337 

1957 60060 1976 33378 1995 23136 

1958 52709 1977 28705 1996 25170 

1959 79920 1978 28131 1997 26255 

1960 89981 1979 22224 1998 29212 

1961 81984 1980 20224 1999 30811 

1962 96330 1981 18200 2000 33159 

1963 63580 1982 17290 2001 26063 

1964 89735 1983 18846   

1965 46506 1984 17901   
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Tabela 27 - Produção de pinhão 1947-1972 

Anos ton. Anos ton. 

1947 1320 1960 1401 

1948 1320 1961 1410 

1949 1326 1962 1416 

1950 1332 1963 1425 

1951 1338 1964 1434 

1952 1344 1965 1443 

1953 1350 1966 1452 

1954 1356 1967 1461 

1955 1365 1968 1470 

1956 1371 1969 1479 

1957 1380 1970 1488 

1958 1386 1971 1497 

1959 1395 1972 1506 
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Tabela 28 - Produção de alfarroba 1948-1977 

Anos ton. Anos ton. 

1948 32602 1963 29835 

1949 23360 1964 36932 

1950 47612 1965 61280 

1951 55935 1966 34628 

1952 27135 1967 18778 

1953 34340 1968 41708 

1954 33480 1969 49812 

1955 30800 1970 47643 

1956 27868 1971 65145 

1957 33480 1972 64163 

1958 41428 1973 18416 

1959 55500 1974 49746 

1960 49312 1975 35324 

1961 40660 1976 40003 

1962 26565 1977 19970 
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Tabela 29 - Produção de medronho 1947-1972 

Anos ton. Anos ton. 

1947 12000 1960 14400 

1948 12000 1961 13200 

1949 12000 1962 13200 

1950 12000 1963 12000 

1951 12000 1964 12000 

1952 12000 1965 3000 

1953 12000 1966 6000 

1954 12000 1967 10000 

1955 1200 1968 12000 

1956 3600 1969 12000 

1957 13200 1970 12000 

1958 13200 1971 12000 

1959 13200 1972 12000 

 

Tabela 30 – Produção de Baga de Sabugueiro, 1993-1995 

Anos Produção recolhida (Kgs) 

1993 108715 

1994 74521 

1995 55218 
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Tabela 31 – Produção de Mel, 1974-2002 

Ano 
Produção 

(ton) 
Ano 

Produção 

(ton) 

1974 2757 1989 3280 

1975 2792 1990 3324 

1976 2827 1991 3400 

1977 2862 1992 3465 

1978 2896 1993 4196 

1979 2931 1994 4253 

1980 2966 1995 3600 

1981 3001 1996 3672 

1982 3036 1997 3690 

1983 3071 1998 3703 

1984 3106 1999 4465 

1985 3141 2000 4461 

1986 3176 2001 4538 

1987 3211 2002 4592 

1988 3246   
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Tabela 32 – Produção de resina 1940-2001 

Ano Produção 

(1000 ton) 

Ano Produção 

(1000 ton) 

Ano Produção 

(1000 ton) 

1940 55,3 1961 99,1 1982 126,6 

1941 41,2 1962 78,4 1983 102 

1942 60,6 1963 75,7 1984 107,6 

1943 45,5 1964 93 1985 104,1 

1944 28,8 1965 92,4 1986 108,4 

1945 34,4 1966 89 1987 95 

1946 52,1 1967 91,4 1988 80,3 

1947 70,4 1968 92 1989 41 

1948 49,4 1969 93,6 1990 64 

1949 53 1970 106,6 1991 53 

1950 69,8 1971 111,2 1992 25 

1951 91,5 1972 120,7 1993 20 

1952 32,2 1973 137,7 1994 9 

1953 28,8 1974 147 1995 29 

1954 48,9 1975 137,8 1996 28 

1955 65 1976 100,3 1997 30 

1956 57,5 1977 124 1998 26 

1957 65,5 1978 96,3 1999 20,088 

1958 58,8 1979 105,8 2000 17,828 

1959 68,4 1980 134,3 2001 15,444 

1960 76,3 1981 123,7   
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Tabela 33 – Área ardida em incêndios florestais 1993-2003 

Ano Área (ha) Ano Área (ha) 

1993 49963 1999 70613 

1994 77323 2000 159604 

1995 169612 2001 111883 

1996 88867 2002 124411 

1997 30535 2003 423949 

1998 158369   

 

Tabela 34 – Distribuição da área ardida por Regiões Agrárias, 2003 

Região Área (ha) 

Entre Douro e Minho 10703 

Trás-os-Montes 23124 

Beira Litoral 17727 

Beira Interior 156175 

Ribatejo e Oeste 55232 

Alentejo 101898 

Algarve 59090 
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Tabela 35 – Causas dos incêndios florestais em Portugal Continental, 2002 

Causa Nº 

Uso do fogo 287 

Acidentais 71 

Estruturais 59 

Incendiarismo 336 

Naturais 13 

Indeterminadas 273 

 

 


