
Contributo  da SPECO para as Propostas de Lei que visam a chamada 
Reforma Florestal 

Muitas das propostas aqui enviadas levantam questões deixadas em aberto nomeadamente, 
conservação dos recursos genéticos, gestão e monitorização, florestas de produção versus 
floresta multi-espécies, valorização dos serviços ambientais, espécies florestais e gestão de 
pragas, estratégias de reflorestação face às alterações climáticas e aos compromissos a que 
Portugal se vinculou. Relembramos que já tínhamos enviado um documento onde referíamos 
estas lacunas que, inclusive, já tinham sido levantadas atempadamente pelo CNADS (Conselho 
Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) e vertido no relatório difundido em 
Fevereiro deste ano, com um pacote considerável de recomendações.

PJL464 -

“Antes de mais, estabelece-se um tratamento diferenciado para espécies endógenas e não 
endógenas, privilegiando-se a expansão das primeiras e proibindo mesmo espécies 
invasoras. No mesmo sentido, são definidos preceitos legais, visando o combate a estas 
espécies. 

………………

As Câmaras Municipais recuperam os poderes de licenciamento para certo tipo de operações 
fixados pelo Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de abril, e que lhes haviam sido retirados. 
Reconhece-se, assim, o importante papel dos municípios no ordenamento do seu território 
rural. “

Devia ser antes definido claramente que tipos de florestas se pretendem. As florestas de 
produção terão/deverão sempre existir. 
É bom lembrar que a produção de papel é uma fonte de receita para o PIB. Por isso julgo que 
as áreas não deviam ser aumentadas, até vir a ser reduzidas mas mantidas desde que as 
papeleiras desenvolvessem programas de compensação. Isto é que seria muito importante.
Por outro lado obrigá-las a assegurar e acautelar, para além da produtividade (já que o sabem 
fazer bem), alguma biodiversidade, evitando tanto quanto possível a utilização de material 
clonal em grande escala, factor de alto risco para o desenvolvimento de pragas e doenças. 

Para além destas florestas monocultura deviam ser privilegiados e incentivados os matos e 
matas tão características da nossa paisagem Mediterrânica. O pacote legislativo é omisso 
neste aspecto. Fala-se apenas em florestas endógenas mas sempre a pensar em termos de 
gestão económica. Não se fala em florestas multi-espécies. Para este incentivo, deviam ser 
apoiadas compensações monetárias pelos serviços ecológicos que as florestas multi-
espécies prestam como reservatórios de carbono, reguladores do ciclo hidrológico, 
conservação de recursos genéticos, prevenção de erosão de solo e reserva de 
biodiversidade. 

A gestão destas áreas florestais deveria ser acautelada através de instrumentos como: 
estímulo ao estabelecimento de sociedades de gestão florestal; incentivo e apoio técnico 
especializado a nível municipal; utilização de fogo controlado que, se bem conduzido por 
técnicos e especialistas, pode prevenir fogos intensos e extensivos ao mesmo tempo que 
aumenta a diversidade; incentivo ao estabelecimento de centrais de biomassa que podem 



aumentar a rentabilidade da exploração de pequenos proprietários e o estímulo à limpeza das 
matas.

Em particular fala-se:

Artº 3º 

a) “Arborização” - é muito redutor definir arborização apenas para a plantação de árvores 
para produção de material lenhoso. A arborização podia ser também encarada para 
reserva da biodiversidade e por isso pensar que se plantam apenas para cortiça, resina, 
castanha, bolota  ou outra é continuar a pensar em arborização apenas para exploração.

b) Povoamento florestal - deviam ser consideradas árvores e arbustos as tais florestas multi-
espécies

c) Rearborização - sementeira ou plantação com espécies florestais ou arbustivas
d) Adensamento - mais uma vez podia ser com espécies florestais ou arbustivas
e) Espécies endógenas, ou espécies autóctones (fitoespécies, não se diz)…..o resto está 

correcto

Em todo este articulado, tanto neste como nos restantes há uma omissão completa sobre 
Recursos genéticos.  Ou seja, não é referido como evitar domesticar ad hoc as espécies 
autóctones, visto ser, também, objetivo desta proposta de lei: “….a implantação e expansão 
de espécies florestais autóctones”. 
Mas a conservação dos recursos genéticos florestais em Portugal não está minimamente 
assegurada neste pacote legislativo. As actuais ameaças à diversidade genética incluem a 
influência humana (alteração do habitat, desflorestação, fragmentação e domesticação), a 
globalização (introdução de agentes patogénicos, insectos, espécies exóticas) e a alteração 
climática. 
Nos últimos anos tem-se assistido à “domesticação” das espécies autóctones originando 
zonas geneticamente homogéneas que ficam muito mais sensíveis à entrada de pragas e 
doenças. Os organismos patogénicos estabelecem-se “silenciosamente”, a maior parte tem 
hospedeiros variados e geralmente só causam sintomas algum tempo após a sua introdução, 
o que torna a sua irradicação praticamente impossível. Não existem produtos químicos 
eficazes para combater a maior parte dos patogénicos florestais ou nos poucos casos em que 
há o seu uso é ecologicamente desaconselhado ou não é permitido em floresta. A 
manutenção da biodiversidade vegetal e a diminuição do risco de entrada dos organismos 
são praticamente as únicas armas de que dispomos em todo o mundo para travar a 
destruição florestal por estes agentes. 
Devia ficar claro evitar a utilização de espécies não regulamentadas, o uso de sementes 
desconhecidas, a plantação de espécies de outras proveniências. 
O desenvolvimento sustentável da floresta depende da diversidade genética presente, pelo 
que a avaliação e conservação dos recursos genéticos devia ser assegurada e incentivada.

Artº 9º

a)
iv) Não se percebe porque é que as rearborizações podem ser feitas apenas em zonas que 
não alteram as espécies anteriormente instaladas. Por exemplo numa área pequena se um 
proprietário quiser rearborizar uma zona degradada com espécies autóctones também devia 



poder sem ter de pedir autorização. Poderia ser até uma maneira de aumentar ou preservar 
os recursos genéticos. E se assim fosse deviam até existir incentivos a quem se dispusesse a 
assumir essa conservação de recursos.

Também não é aqui que se assume a preocupação de avaliação sobre a Fitossanidade.  A 
globalização tem estimulado novas associações entre insectos e organismos patogénicos, 
como os fungos, que afectam a sobrevivência de muitas das nossas espécies florestais. As 
alterações climáticas potenciam estas associações e aumentam o risco da destruição 
florestal. Apesar de Portugal dispôr hoje de modernas técnicas de diagnóstico que lhe permite 
detectar novos organismos, o controlo fitossanitário tem sido essencialmente direccionado 
para a resolução (tentativa de irradicação) e não para a prevenção. 
A prevenção passa por dois mecanismos fundamentais: manutenção da biodiversidade e 
diminuição do risco de entrada de organismos. A biodiversidade pode ser incentivada através 
do aumento de áreas de florestas naturais e semi-naturais de crescimento lento (dando 
origem às chamadas matas ou matos Mediterrânicos) de regeneração natural em detrimento 
da plantação de espécies importadas de regiões ou países diferentes. 
As populações naturais possuem, geralmente, muito mais resistência genética mesmo para 
patogénicos recém introduzidos e a diversidade de espécies aumenta a capacidade de 
resposta do ecossistema florestal e diminui o risco de destruição. A diminuição de entrada de 
organismos pode ser conseguida através de ajudas aos produtores sujeitos a medidas de 
irradicação de organismos de quarentena, bem como a indicação de espécies alternativas 
para a reconversão de áreas afectadas.

Artº 11º

Há muita burocracia e muito secretariado em todo este articulado. O ICNF deve conhecer sim 
e deve autorizar mas acima de tudo deve ir fiscalizar e ver se o projecto foi seguido à risca. 
Nunca isso é dito ou feito porque há falta de técnicos no terreno. E não estão nas CCDRs ou 
nos municípios.  Ou será isto que querem mencionar no artº 17?

Artº 19º

1. Porque é que a GNR é aqui envolvida? porque não se fala aqui na figura de guardas 
florestais que desapareceram mas que deviam ser de novo nomeados e tornados a ser 
formados ?  

Mais uma vez não há aqui qualquer informação sobre a necessidade de Avaliação e 
Monitorização. O aumento da área florestal, a sua gestão e conservação passa pelo 
conhecimento e identificação do que existe. Existem sérias limitações à implementação de 
programas de conservação dos recursos florestais pelo que deviam ser incentivadas. Apesar 
de estar contemplada a necessidade de um cadastro simplificado das propriedades não há a 
exigência de um cadastro nacional. Quais são os nossos recursos e onde se encontram?
Incentivos que promovam a interação de cientistas, gestores florestais, autoridades públicas 
(centrais e regionais) e sociedade civil serão essenciais para a prevenção, boa gestão e 
mesmo a contribuição para seleção de árvores tolerantes em áreas muito afetadas.  E 
tolerantes a pragas, tolerantes à seca, às alterações globais que se têm vindo a sentir.
O desenvolvimento de uma plataforma online que informe a localização correcta, o estatuto 
de ameaça e conservação de espécies e habitats seria fundamental. Estas plataformas 
podiam ser utilizadas pelo cidadão comum, devidamente informado, como acontece já em 
certos países. A implementação de programas de monitorização por áreas regionais podia 
permitir o problema que a fragmentação da propriedade arrasta. Estes programas podiam ser 



estabelecidos através das sociedades de gestão florestal em associação com centros de 
investigação, universidades ou empresas florestais, como medidas compensatórias à 
exploração de florestas de produção. 
Mas para isso devia existir incentivo no ensino profissional e superior de técnicos florestais. A 
procura de carreira de engenheiros silvicultores tem vindo a ser paulatinamente debilitada 
porque não há incentivos para o emprego e procura na área da floresta ou da gestão florestal. 
Mas incentivos também para dar a conhecer à população a importância da floresta, o seu 
significado e cuidado. E esta responsabilização deve ser transmitida como património a 
conservar independentemente de serem terras privadas ou do Estado.

PJL  500

“A candidatura é feita mediante a apresentação de um plano de exploração, o qual estabelece 
a viabilidade económica do projeto com uma duração de 5 anos, permitindo garantir a 
sustentabilidade das atividades agrícolas “

Porquê actividades agrícolas e não actividades florestais? Se houvesse um investimento 
para a conservação da biodiversidade e exploração de centrais florestais de biomassa seria 
um modo de proteger o êxodo rural.
Se colocam a tónica essencialmente para jovens agricultores acabam por levar à exploração 
de solos sem aptidão agrícola.
Ou seja a bolsa de terras abandonadas são essencialmente para ser convertidas em 
arrendamentos agrícolas. Como é feita a fiscalização do que vão plantar? Quem os aconselha 
sobre os custos benefícios económicos e ecológicos da exploração? Porquê a reversão de 
terras com aptidão florestal em aptidão agrícola?

PPL 65-XIII

“Desde logo, cria condições mais adequadas para a implantação e expansão de espécies 
florestais autóctones diversas e para a melhoria da respetiva produtividade, designadamente 
do pinheiro-bravo e do sobreiro e da azinheira.”

Uma das motivações de todas estas propostas de lei é a ‘implantação e expansão das 
espécies florestais autóctones diversas e para a melhoria da respetiva produtividade, 
designadamente do pinheiro-bravo, sobreiro e azinheira’ e, ainda, …’limitar a expansão a que 
se se assistiu do género Eucalyptus sp., em detrimento de espécies autóctones’.  Ou seja, há 
uma radicalização contra a eucaliptização do país, mas esquecem a pinheirização, que foi 
feita durante o séc. XX em particular na década de 40. A mancha florestal contínua cresceu e 
aumentou a desertificação do país, em particular na zona centro. O pinheiro-bravo tem, do 
ponto de vista ecológico, uma política de ‘terra queimada’. É uma floresta condenada a arder. 
Não é por uma espécie ser autóctone que ela é melhor. Definir os estrangulamentos 
fundamentais da floresta em Portugal é chave, e a composição em espécies e a distribuição 
espacial em mosaico parece ser um deles, em particular para espécies que ardem com muita 
facilidade e em mancha contínua.
Por outro lado importa informar que a estrutura genética do pinheiro bravo em Portugal indica 
que a diferenciação entre populações é baixa e que a diversidade existe principalmente 
dentro das populações. Ou seja, os recursos genéticos do pinheiro bravo estão misturados 
devido à intensiva florestação, sobretudo no século XX, com semente de origem 
desconhecida. 
Para além deste problema dos recursos genéticos que não são minimamente acautelados há 
ainda um aspecto que em nenhum local se menciona: a alteração climática. E é esta 



alteração que vai alterar significativamente e de forma irreversível a paisagem Mediterrânica. 
Ou seja mesmo as espécies autóctones tipo sobreiro e azinheira já se estão a ressentir em 
muitas zonas com a forte aridez que se tem vindo a sentir. Há que aumentar o conhecimento 
científico para se saber que espécies e onde colocar para poder saber minimizar os efeitos da 
alteração climática. 

PPL 68-XIII

“A prioridade atribuída à prevenção significa o compromisso com a gestão ativa da floresta, 
com a criação de áreas florestais mais resilientes e com a assunção da defesa da floresta 
como um desígnio nacional, refletindo-se igualmente na segurança das comunidades e na 
preservação dos seus bens e do património.” 

Esta informação está em aparente contradição com o PJL 500 que defende essencialmente a 
reconversão da bolsa de terras abandonadas em explorações agrícolas.
Por outro lado há mais uma vez uma total omissão sobre uma necessária Articulação 
transversal. O futuro da floresta portuguesa depende muito da articulação transversal entre 
organismos estatais e ministérios. A fiscalização e regulamentação de viveiros de produção e 
comercialização de plantas ornamentais ou mesmo a proibição do comércio de plantas 
envasadas é possível através da articulação entre a autoridade florestal e a autoridade 
fitossanitária. A presente reforma legislativa devia contemplar os compromissos da Agenda 
2030, do desenvolvimento sustentável, que pressupõe uma estreita interligação entre 
ministérios da agricultura e do ambiente. 
Há que compreender que o conhecimento científico sobre a floresta passa por incentivos 
estatais à formação de quadros técnicos, à difusão pela população da importância dos 
espaços florestais, ao desenvolvimento de programas nacionais sobre os ecossistemas 
florestais, ao financiamento de investigação básica sobre a biologia e ecologia das espécies. 


