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   980 proprietários florestais 

   aprox 20.000 ha de floresta  

   (21% área florestal da região) 

 

Região do Baixo Vouga: 

Área total = 169.331 ha 

Área florestal = 75.788 ha (45%) 

Área eucalipto (IFN5) = 51.700 ha  

       (68% área florestal total) 

 

Contexto 



• 45%  território ocupado com área florestal - 76.000 hectares 

• Acréscimo anual de valor apenas em material lenhoso = 60 M euros/ano 

• 40% valor: funcionamento empresas geradoras de emprego e dinamizadoras 
da economia regional 

• 60% valor: complemento de orçamentos familiares 

• Empresas ligadas ao sector florestal representam 8,1% total empresas na 
Região (INE, 2007) 

• Emprego: +10.000 pessoas (9,3% da população ativa) (INE, 2007). 

• Valor ambiental imensurável:  sequestro do Carbono 

regulação dos recursos hídricos 

preservação do solo 

preservação da diversidade biológica 

valorização da paisagem 

manutenção de atividades de lazer 

 

Floresta de excessos?..... Floresta de valor!!! 
Contributo socioeconómico e ambiental  
para a Região do Baixo Vouga 



Contexto 



Imagem real !!! 
… contexto de base complexo 

• 0.50 ha de área média/prédio 

• Gestão deficiente ou ausente  

 (60% ocup florestal desordenada)  

 (40% abandono) 

• 70% de ocupação com eucalipto  

     (produtividades de 1/3 a 2/3 do potencial) 

• Grande numero de proprietários desmotivados e/ou ausentes = 

ausência de investimento 

• Risco elevado de incêndio como causa e consequência  



Imagem real !!! 
… contexto de base complexo 

 

Quadro legal abundante, 

burocrático, impraticável e sem 

capacidade de fiscalização 

 

 

Multiplicidade e diversidade dos 

agentes do setor 

 

 

 

Dificuldade de operacionalização 

das políticas e da legislação!! 

 

  



 

Dúvidas ?????????????? 
 
??   Como motivar os proprietários a investir nesta atividade 

 - com riscos tão elevados?  
 - com baixas/nulas taxas de rendibilidade? 

- com tão longo período de retorno dos investimentos? 
  
??   Como motivar o proprietário a aderir a iniciativas…  

- que promovam ganhos de escala e eficiência na gestão? 
- que promovam a sua valorização pelo equilíbrio das 

várias funções da floresta? 
- que potenciem os seus contributos para a coesão social e 

territorial?  
 

 

 





Informação/formação… 

 

  



Informação/formação… 

 

  



Abordagem 
profissional 
da gestão 



 Assistência técnica é fundamental… 

- Políticas públicas? 
Clarificação competências 

Descentralização competências 

Descriminação positiva aos produtores 

- Papel OPF? 
Extensão política florestal no território 
como veículos assistência técnica 

Sucesso depende politicas e mercados  

Contratos responsáveis (RJAAR) 

Cadastro 

Gestão terras ‘abandonadas’ 

- Incentivos (PDR, FFP)? 
Ajustados à realidade e necessidades 

 

 

 

 

 

 



Planeamento… 



Apoio à gestão… com inovação 



Apoio à gestão… 



 

Certificação Florestal… Certificação florestal… 



ACF Baixo Vouga 

A AFBV implementou, em 2010, o primeiro sistema de 

certificação Regional PEFC em Portugal e pode 

considerar-se atualmente um caso de sucesso da 

certificação em minifúndio: 

• 405 proprietários aderentes,  

• 4.603ha de área certificada  

• 4.000 parcelas de terreno 



ACF Baixo Vouga 
Este processo introduziu, na região citada, importantes 

contributos para os objetivos dos três pilares da 

sustentabilidade: económico, social e ambiental 

principais indicadores:  

(1) aumento da produtividade do eucaliptal em cerca de 

40%;  

(2) recuperação de cerca de 9% da área certificada total 

para funções de proteção/conservação;  

(3) maior envolvimento, motivação e valorização dos 

agentes na procura de respostas territorialmente 

abrangentes e coincidentes com os instrumentos legais 

vigentes. 



Resultados… 
Indicador da área aderente  

SGFS Baixo Vouga: 

 

Acréscimo médio anual em 

volume (eucalipto)= 

= 20.6 m3/há/ano  

 

(região= 14 m3/há/ano) 

 

 



 

Resultados… 



Resultados… 



Certezas !!! (1) 

  
… A (re)construção de uma nova floresta só terá sucesso se envolver 

os proprietários florestais 

… Os proprietários florestais reconhecem hoje a sua 

responsabilidade e desafio futuro na adoção de uma boa conduta na 

gestão florestal 

… É fundamental que o País reconheça o papel das OPF como 

agentes ativo de implementação da política florestal  

… É fundamental que se criem as condições institucionais, legais e 

financeiras para levar assistência técnica às pessoas e ao território 

… É fundamental aproveitar as dinâmicas já existentes para dar 

significado territorial aos processos 

 

 



Certezas !!! (2) 

  
… As boas condições para produção de material lenhoso devem ser 

encaradas, sem pudor nem receios, como vantagem competitiva do 

País… carecendo de regulação!! 

… Os interesses produtivos são legítimos pela parte do investidor 

privado e cabe ao estado acautelar o equilíbrio dos interesses 

coletivos com os interesses privados 

… Deveremos equacionar mecanismos de compensação para áreas 

estratégicas sobre o ponto de vista ambiental ou de proteção civil 

(FFP, PDR,…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: estes desafios estão dependentes da capacidade de 

intervenção ao nível das politicas publicas e do relacionamento 

institucional com entidades/empresas do setor 

 

 



Certezas !!! (3) 

  
… É fundamental estabilidade de longo prazo para as políticas 

florestais  

… É fundamental que os Governos, Instituições e Empresas do setor 

alinhem estratégia comum que motive investimento 

… Esta estratégia deve inverter o sentido da política florestal das 

ultimas décadas, premiando ou descriminando positivamente quem 

já faz bem e é aderente às soluções 

… Esta estratégia deve prever ‘ferramentas’ e ‘processos’  agilizados 

que tornem o funcionamento da atividade florestal mais simples e 

expedito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: estes desafios estão dependentes da capacidade de 

intervenção ao nível das politicas publicas e do relacionamento 

institucional com entidades/empresas do setor 

 

 



 

Se o País for capaz de compreender estas principais questões, os 

proprietários florestais encontrarão, mais uma vez, forças para recuperar 

a floresta afetada pelos incêndios e voltar a investir num património tão 

precioso e importante para a vida de todos. 


