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PESSOASE FOGO
REDUZIRORISCO, CONVIVERCOMORISCO

Oprojeto de investigação Pessoas e Fogo visa desenvolver e

testar umquadro analítico de apoio ao desenvolvimento e

avaliação de políticas de gestão florestal e de

desenvolvimento territorial que, centradas nas pessoas,

procurama redução do risco de incêndio rural-florestal.

Até recentemente, tem sido dada prioridade ao combate

direto aos incêndios ativos. A sua prevenção, através da

gestão de combustível, e a diminuição da exposição e

vulnerabilidade das pessoas e bens têm sido relegadas para

segundo plano. Não se conseguiu, assim, uma redução das

áreas ardidas, nem sobretudo uma redução dos danos

causados pelos incêndios, cujo aumento reflete, em larga

medida, o declínio da gestão da floresta e a contração da

área agrícola.

Face a este cenário, o quadro analítico do projeto Pessoas e

Fogo articula três áreas de investigação:

1)MODELOSDERISCO, que integramos principais fatores

responsáveis pelo dano total dos incêndios.

2)MODELOSDEESCOLHA, que visampredizer padrões de

opção individual no contexto da prevenção de incêndios.

3)MÉTODOSPARTICIPATIVOS, que asseguramo

envolvimento das partes interessadas, para o entendimento

das práticas relevantes no risco de incêndio, para a

coprodução de soluções de política pública e deliberação

sobre cenários de política florestal alternativos.

ÁREADEESTUDO:Pinhal Interior – região acidentada de

floresta ematos, propriedade florestal de reduzida

dimensão, baixa densidade demográfica e povoamento em

aldeias dispersas nomeio da floresta. Uma das regiõesmais

fortemente atingidas pelos incêndios de 2017.

OPessoas e Fogo é financiado pela Fundação para aCiência

e Tecnologia e decorre entre 2019 e 2022 naUniversidade

de Lisboa, coma participação do Instituto Superior de

Agronomia, Instituto deGeografia eOrdenamento do

Território e Instituto deCiências Sociais.
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AEVOLUÇÃODAPOLÍTICA FLORESTAL

Apoiar o desenvolvimento de novas políticas de gestão

florestal direcionadas para a redução do risco de incêndio

implica conhecer e analisar criticamente o passado e

presente enquadramento de política pública desta

problemática. Este policy review representa uma súmula

desta análise.

OBJETODEANÁLISE:

Políticas florestais e conexas – agrícola, ordenamento do

território, conservação da natureza e coesão territorial –

que têm vigorado emPortugal nas últimas quatro décadas.

OBJETIVOS:

(1) análise da conceção e aplicação das estratégias e

instrumentos de gestão florestal e (2) análise crítica da

adequação das políticas concebidas, sua articulação e

contradições existentes.

METODOLOGIA:

Para avaliar o quadro de políticas florestais que tem

vigorado emPortugal desde a Revolução de 1974, foi

necessário perceber a origem, principais caraterísticas e

lógica predominante da intervenção do Estado na dinâmica

de ocupação florestal desde então.

Este policy review sumariza essa evolução, destacando

legislação emomentos-chave. Assenta numa revisão

bibliográfica, ementrevistas comespecialistas e agentes do

setor, na análise de programas eleitorais dos principais

partidos políticos, programas doGoverno eGrandesOpções

doPlano, na inventariação e análise da legislação dodomínio

florestal atémeados de2020; e nos relatórios daComissão

Técnica Independente,mais tarde denominada

Observatório Técnico Independente daAssembleia da

República.
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ARAIZDAFLORESTAATUAL

Algures entre a segunda metade do século XVIII e o XIX, tor-

nou-se prioridade da política florestal nacional aquilo a que

hoje chamamos “transição florestal”, ou seja, a inversão da ten-

dência de declínio da área florestal. Na altura, dois terços do

território não tinham uso florestal nem agrícola. Surgem então

recomendações para a arborização de vastas áreas incultas,

fomentando-se a arborização em património régio e de domí-

nio público, visando a proteção dos solos contra a erosão, pro-

moção da navegabilidade dos rios e fornecimento de madeira à

marinha para construção e reparação naval.

No início do século XIX, José Bonifácio de Andrada e Silva

adotou uma política de arborização sistemática das dunas

móveis e de ordenamento florestal da bacia do Zêzere. Escreveu

o livro Memoria Sobre a Necessidade e Utilidades do Plantio de

Novos Bosques em Portugal (1815) e inspirou ummodelo de inter-

venção florestal que semanteve até finais do século XX – basea-

do na ação direta do Estado na florestação e gestão, emenos em

estímulos à iniciativa privada.

Com a Revolução Liberal, é criada, em 1824, a Administra-

ção-Geral das Matas do Reino, que antecede os Serviços Flores-

tais. Com a ascendência burguesa ao poder aumenta a proprie-

dade privada e instala-se grande parte da titularidade fundiária

florestal que perdurou até finais do século XX.

OREGIMEFLORESTAL

A criação dos Serviços Florestais, em 1886, acelera o processo

de arborização, muito à base de pinheiro-bravo. Este decorria

essencialmente em terras tornadas públicas via expropriação.

No início do século XX, foram criadas as leis do Regime Flores-

tal, reforçando a possibilidade de o Estado intervir diretamente

na gestão da floresta em terreno privado, sem necessidade da

sua aquisição, em nome da “utilidade pública”. Esta referia-se

ao que hoje podemos considerar como serviços dos ecossiste-

mas florestais, alguns dos quais já alvo de políticas anteriores,

como a fixação de dunas e a defesa dos solos contra a erosão,

nomeadamente nas serras.

POVOAMENTOFLORESTALNOESTADONOVO

Em 1938 foi publicada a Lei do Povoamento Florestal (Lei nº

1971), que deu origem ao Plano com o mesmo nome, abrangen-

do mais de 400 mil hectares, sobretudo a norte do Tejo. Visava

uma maior concretização dos objetivos das leis do Regime Flo-

restal, sobretudonos terrenos baldios, cuja arborização intensifi-

cou o conflito já existente entre populações residentes e Serviços

Florestais nas áreasmontanhosas. Esta arborização inscreveu-se

no quadro de uma dinâmica de êxodo rural e emigração além-

fronteiras que já então se fazia sentir.

UMAFLORESTARENTÁVEL

Afloresta existente emmeados do século XX era economicamen-

te viável, o que nem sempre tinha acontecido. No Sul, a área de

montado tinha duplicado devido ao aumento do preço da cortiça

desde o início do século, assente na iniciativa privada e sem ser o

foco das políticas florestais. A norte do Tejo, o pinheiro-bravo,

essencialmente em terrenos privados (minifúndio), fornecia

madeira para a construção civil e produção de móveis, carroças

1910 1920 1930 1940 1950

1954
Lei n.º 2069, de 24 de abril
Lei sobre beneficiação de terrenos
cuja arborização seja indispensável
para garantir a fixação e a
conservação do solo

1945
DL n.º 34.394, de 27 de janeiro
Cria o Fundo do Fomento Florestal

1938
Lei nº 1971, de 15 de junho
Lei do Povoamento Florestal/
Plano de Povoamento Florestal

1936
DL n.º 27.207, de 16 de novembro
Submeteu ao regime florestal ou de
reserva não aproveitada os terrenos
usados e fruídos como baldios

1929
Decreto nº17.252, de 21 de Agosto
Cria a Campanha do Trigo

1918
Decreto n.º 3902, de 3 de setembro
Cria oMinistério da Agricultura, com a
Direção-Geral dos Serviços Florestais e
Aquícolas, que semanteve sob este
nome até 1975

1905
Decreto de 11 de julho
Instruções sobre o regime
florestal nos terrenos ematas
dos particulares

1903
Decreto de 24 de dezembro
Regulamentação para execução
do regime florestal

1901
Decreto de 24 de agosto
Instituiu o Fundo Especial dos
Serviços Florestais

Decreto de 24 de dezembro
Execução do regime florestal

Legislação
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Fonte: Dados obtidos numa imagem da obra Repovoamento Florestal (J.C.F. Themudo, 1943),
apresentada por Oliveira, T. (2017), A Transição Florestal e a Governança do Risco de Incêndio em
Portugal nos últimos 100 anos. Tese de Doutoramento, Universidade de Lisboa, p. 15.



ou instrumentos agrícolas, além de fornecer amarinha e a cons-

trução civil. Com base no pinheiro, estabeleceu-se uma impor-

tante indústria de resinagem, que crescera nas décadas de 1920 e

1930, tendo o país chegado a produzir 9%da resinamundial.

INDÚSTRIADECELULOSE INICIAAEUCALIPTIZAÇÃO

A partir de 1950, iniciou-se uma vertiginosa expansão da até

então incipiente indústria de pasta de papel. A fábrica inaugu-

rada em Cacia em 1954 começou por utilizar o pinheiro-bravo

como matéria-prima, mas pouco depois descobriu como pro-

duzir pasta de papel a partir de eucalipto, uma estreia mundial.

Assim, o crescimento da indústria de celulose induziu uma

intensa eucaliptização, promovida por vezes pela própria

indústria, pois de início os proprietários privados não deram

resposta espontânea a esta nova procura, e os Serviços Flores-

tais persistiam na plantação de pinheiro-bravo.

O Estado acabou por também contribuir para a eucaliptiza-

ção,mobilizando instrumentos financeiros para apoiar a flores-

tação privada justamente quando a indústria precisava de euca-

lipto. Os dados relativos à execução do Plano de Povoamento

Florestal indicam que, no final da sua vigência, em 1972, perto

de 100mil hectares poderão ter sido ocupados por eucaliptos.

Entretanto, finda a década de 1950, a industrialização do

Litoral e a emigração maciça aceleraram o ciclo de abandono

dos campos e das atividades rurais, levando ao aumento de

material combustível no solo e aos primeiros grandes incên-

dios na década de 1960. Consequentemente, surgiu a necessi-

dade de desenhar políticas de combate e prevenção.

AFLORESTANOPORTUGAL
DEMOCRÁTICO

A Revolução de 1974 coincide com a intensificação da eucalipti-

zação e do abandono dos campos, tornando-se os incêndios um

problema de primeiro plano. O ʻverão quenteʼ de 1975 foi dupla-

mente assim designado pelas medidas políticas revolucioná-

rias, mas também pela intensidade dos fogos florestais. Dá-se,

com a transição de regime, uma forte reorganização institucio-

nal do setor florestal. No âmbito da reforma agrária, os baldios

submetidos ao regime florestal foram restituídos às comunida-

des que deles tinham sido desapossadas (Decretos-Lei nº 39/76 e

40/76). Por outro lado, os Serviços Florestais foram perdendo o

poder que tinham ganho com o Plano de Povoamento Florestal

de 1938, tendo a Direção-Geral dos Serviços Florestais e Aquíco-

las (DGSFA) acabado por dar origem à Direcção-Geral das Flo-

restas (DGF) (Decreto-Lei nº 293/82).

OPROJETOFLORESTALPORTUGUÊS

Em 1980, o papel central que o Estado diretamente desempenha-

ra na florestação esbate-se com a criação do Projeto Florestal

Português, financiado pelo BancoMundial.Visando dar resposta

à procura de matérias-primas por parte das fileiras florestais,

este projeto preconizava a arborização de cerca de 150mil hecta-

res em áreas privadas, dos quais 60mil pela Portucel, à data uma

empresa pública, e 90mil pela então Direção-Geral das Florestas

(DGF) (ver tabela) em terrenos de aptidão não agrícola emedian-

te o financiamento de 90% dos trabalhos de arborização (Decre-

to-Lei nº 291/81). A sua execução prolongou-se até 1989, tendo-se

arborizado pouco mais de 100 mil hectares (dos quais cerca de

dois terços embaldios), sobretudo com eucalipto.

1976
DL n.º 39/76, de 19 de janeiro
Define baldios e promove a
sua entrega às comunidades
que delas venham a fruir

1972
DL n.º 283/72, de 11 de Agosto
Cria o Instituto dos Produtos Florestais,
que incorpora a Junta Nacional da Cortiça
e a Junta Nacional dos Resinosos

1971
Decreto n.º 187/71, de 8 deMaio
Cria o Parque Nacional da Peneda-Gerês, a
primeira área protegida de âmbito nacional

1970
Lei n.º 9/70, de 19 de junho
Atribui ao Governo a incumbência de promover a
proteção da Natureza e dos seus recursos em
todo o território, demodo especial pela criação de
parques nacionais e de outros tipos de reservas

DL nº 488/70, de 21 de outubro
Adotamedidas de prevenção, deteção e extinção
dos incêndios florestais

1963
DL n.º 45.443, de 16 de dezembro
Promulga o planeamento dos trabalhos de arborização com
fins produtivos dos terrenos cuja capacidade de uso seja
predominantemente florestal, particularmente nos casos
onde importe assegurar a fixação e conservação dos solos

1964
DL n.º 45.793, de 6 de julho
Promulga a orgânica administrativa e financeira
do Fundo de Fomento Florestal e Aquícola

Decreto n.º 45.795, de 6 de julho
Promulga o Regulamento do Fundo de Fomento
Florestal e Aquícola

19701965 1975
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HORIZONTE
TEMPORAL

ARBORIZAÇÃO (ha)

Pela DGF

Pela PORTUCEL

OBJETIVOS RESULTADOS

1981-1986 1986-1989 1981-1989

150 000 138 000 104 897

90 000 83 000 66 122

60 000 55 000 39 775

Fontes:AdaptadodeBancoMundial (1992),Project completion report – Portugal, Forestry Project
(Loan 1853-PO) (No.11473),WorldBank;eMendes,A., eFernandes, L. (2007), “Políticase
instituiçõesflorestaisemPortugal–DesdeofinaldoAntigoRegimeatéàactualidade”, inSilva,
J.S. (ed.),Floresta e Sociedade: Uma história comum (pp.77-125), Lisboa:Público,Comunicação
Social,AS, eFundaçãoLuso-AmericanaparaoDesenvolvimento.

Tabela 1: OBJETIVOS E RESULTADOS DO PROJETO FLORESTAL
PORTUGUÊS (área arborizada)



19901980 2000

1980
Lei n.º 44/80, de 20 de Agosto
Autoriza o Governo a contrair um
empréstimo externo no BancoMundial

1982
DL n.º 451/82, de 16 deNovembro
Institui a Reserva Agrícola Nacional

1983
DL n.º 321/83, de 5 de julho
Cria a Reserva Ecológica Nacional

1984
RCMn.º 33/84, de 5 de junho
Atribui ao Serviço Nacional de Proteção Civil
a coordenação dasmedidas para impedir ou
minimizar os efeitos dos incêndios florestais

1987
Lei n.º 11/87, de 7 de abril
Lei de Bases do Ambiente

1988
DL n.º 175/88, de 17 deMaio
Estabeleceu o condicionamento
da arborização com espécies
florestais de rápido crescimento

1992
Regulamento (CEE) nº 2080/92,
de 30 de Junho
Institui um regime comunitário
de ajudas às medidas florestais
na agricultura

1996
Lei n.º 33/96, de 17 de agosto
Lei de Bases da Política
Florestal

1999
RCMn.º 27/99, de 8 de abril
Adota o Plano deDesenvolvimento
Sustentável da Floresta Portuguesa

DL no. 204/99, de 9 de junho
Regula o processo de elaboração, aprovação,
execução e alteração dos planos regionais
de ordenamento florestal (PROF)

2001
RCMn.º 152/2001, de 11 de outubro
Adota a Estratégia Nacional de Conservação
da Natureza e da Biodiversidade

O foco da reforma era a defesa da floresta contra incêndios.

A necessidade de prevenção surge pela primeira vez em desta-

que, se bemque, na prática, tenha ficado secundarizada face ao

combate direto. Também em 2004, foi criada a Agência para a

Prevenção de Incêndios Florestais (APIF), para planear, definir

e concertar as orientações estratégicas para a recuperação das

áreas ardidas e prevenção e proteção da floresta contra incên-

dios, que seriam executadas, ao nível local, pelas recém-criadas

Comissões Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios

(CMDFCI).

Foi estabelecido o SistemaNacional de Prevenção e Proteção

da Floresta contra Incêndios, coordenado pela APIF, que previa

a elaboração de um Plano Nacional de Defesa da Floresta con-

tra Incêndios (PNDFCI) florestais com: a zonagem de áreas

segundo a probabilidade de ocorrências de incêndio; a defini-

ção demanchas florestais consideradas críticas; e a regulamen-

tação do fogo controlado enquanto técnica de gestão do com-

bustível. Finalmente, aumentou significativamente o número

de equipas de sapadores florestais e foi reforçado o seu envolvi-

mento na silvicultura preventiva.

Em 2005, ocorre outra época de incêndios anormalmente

severa associada a uma seca extrema. O Governo de então con-

cluiu a reforma de 2004. A APIF foi extinta em 2006 e as suas atri-

buições foram integradas na Direção-Geral dos Recursos Flores-

tais (DGRF), que assim passou a incluir na sua missão a

prevenção estrutural. OCorpo deGuardas Florestais daDGRF foi

integrado no Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente

(SEPNA) e, também no âmbito da GNR, foi criado o Grupo de

Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS), especializado na inter-

venção inicial em incêndios florestais. Tambémem2006, o Servi-

ço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil (SNBPC) foi reestrutu-

rado, passando a designar-se Autoridade Nacional de Proteção

Civil (ANPC).

ASZIFEOSPRIMEIROSPROF

Amaior inovação desta reforma foi a criação das Zonas de Inter-

venção Florestal (ZIF), em 2005, que são áreas territoriais contí-

nuas e delimitadas, constituídas maioritariamente por espaços

O então Projeto Florestal Português acentua o processo de

eucaliptização. Tal decorre da expansão da indústria de celulo-

se e da sua grande capacidade exportadora, a par do reforço da

tendência de abandono dos campos pelas populações, agravan-

do a expansão das áreas de matos e florestas não geridas. Esta

tendência, acompanhada pela densificação da ocupação flores-

tal resultante da expansão do eucalipto e do pinheiro-bravo,

contribui indubitavelmente para o aumento do número de

incêndios e área ardida a partir da década de 1970, sobretudo a

norte do Tejo.

ALUTACONTRA INCÊNDIOS...

A luta contra incêndios torna-se preocupação dos Serviços Flo-

restais logo na década de 1960, sendo que o seu primeiro regime

jurídico, de 1970 (Decreto-Lei nº 488/70), incide na prevenção,

deteção e extinção. Em 1980 transita dos Serviços Florestais para

a esfera dos órgãos regionais de proteção civil.

O processo de expansão da área de floresta de produção con-

solida-se durante a década de 1980, facilitado pela adesão à então

Comunidade Económica Europeia, e fontes de financiamento

associadas. O tripé de exploração assente no sobreiro, no pinhei-

ro-bravo e no eucalipto manteve-se. Durante as duas décadas

seguintes, a penetração do eucalipto continuou a aumentar, ape-

sar da importância crescente que as questões relacionadas coma

defesa do ambiente assumiram no discurso público, político e

quadro legislativo. A segundametade da década de 1990 assiste a

uma maior definição regulatória com a criação da Lei da Bases

da Política Florestal, de 1996, e seus Planos Regionais de Ordena-

mento Florestal.

ASPRIMEIRASCATÁSTROFES

Em 2003, uma área ardida sem precedente desde que há registo

(400 mil hectares) instalou o problema dos incêndios florestais

na agenda política, social, económica e ambiental do país. Em

resposta, o Governo lançou uma reforma estrutural do sector

florestal. Esta, que atravessaria três governos até ser concluída,

instituiu o Fundo Florestal Permanente, em 2004, para incenti-

var e apoiar a gestão florestal sustentável.

5
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2011. Por outro lado, apesar das novas abordagens e instru-

mentos adotados nesta reforma, muitos objetivos e metas a

atingir pelo PNDFCI para 2006-2012 e 2012-2018 não foram

alcançados, tendo-se privilegiado o reforço do dispositivo de

combate (meios terrestres e meios aéreos), em detrimento de

uma estratégia mais focada na prevenção.

ESTRATÉGIANACIONALPARAASFLORESTAS

Em 2006, foi também aprovada a Estratégia Nacional para as

Florestas (ENF), inserida na Estratégia Florestal da UE, onde

se define o quadro orientador das políticas florestais em Por-

tugal, estabelecendo os planos de ação públicos e privados

prioritários para o desenvolvimento sustentável do sector flo-

restal a curto e médio prazo. Esta estratégia estava orientada

para a competitividade e o valor económico da floresta, pelo

que, no curto prazo, pretendia diminuir os riscos que lhe

estão associados, como é o caso dos incêndios. Para a gestão

dos combustíveis florestais e prevenção de incêndios, a ENF

promoveu o aproveitamento de biomassa florestal residual

para a produção de energia e o pastoreio extensivo. Mas este

último não se desenvolveu significativamente. Tal como os

planos de ordenamento, a ENF não teve impacto na evolução

da paisagem florestal, preconizando também uma diminuição

da área de eucalipto que não se concretizou.

No âmbito da Política Agrícola Comum (PAC), o PRODER

2007-2014 financiava programas de desenvolvimento rural, pre-

vendomedidas florestais que representavam 10%do investimen-

to global planeado, também numa lógica centrada na dimensão

florestais, submetidas a um Plano de Gestão Florestal (PGF) e a

um plano de defesa da floresta contra incêndios, e geridas por

uma única entidade. O seu objetivo é promover, sobretudo em

áreas de minifúndio, a gestão sustentável conjunta dos espaços

florestais que a integram, possibilitando uma maior resiliência

aos incêndios.

A constituição das ZIF no terreno foi lenta e insuficiente ape-

sar de abrangerem, nofinal de 2020, um total de 1,697milhões de

hectares, correspondentes a 235 ZIF. Contudo, a combinação do

desenho do sistema de incentivos criado com a natureza hetero-

génea da estrutura fundiária nacional fizeramcomque as ZIF, ao

invés de se constituírem preferencialmente nas zonas de peque-

na propriedade (p. ex. Pinhal Interior), onde a coordenação da

gestão era o problema-alvo a resolver pelas ZIF, acabaram por se

concentrar sobretudo em zonas de grande propriedade, onde

menos falta faziam (p. ex. charneca do Ribatejo). Cumulativa-

mente, a constituição de uma ZIF e aprovação do respetivo PGF

não são garante da sua execução, nomeadamente no que se refe-

re a medidas de gestão de combustível, pois não há um quadro

de financiamento específico e suficiente para que tal aconteça.

A identificação das áreas prioritárias para constituição das

ZIF consta da primeira geração dos Planos Regionais de Orde-

namento Florestal (PROF), concluídos entre 2006 e 2007, dez

anos após a Lei de Bases da Política Florestal e cinco anos após

o prazo estipulado na respetiva regulamentação. Os PROF

pressupunham a divisão do país em 21 regiões-plano e preco-

nizavam a contração da área de eucalipto registada em 2005

(786 mil hectares). Estas metas foram, contudo, suspensas em
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Fontes:Mendes, A. (2007), The Portuguese Forests, Working Papers: Economics,
nº 13, Universidade Católica, p. 55., até 1979; e DGRF/ICNF/ SGIFR até 2020
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112004 2012

MARÇO 2004
RCMnº 17/2004, de 2 demarço
Cria a Agência para a Prevenção
dos Incêndios Florestais

DL nº 63/2004, de 22 demarço
Cria o Fundo Florestal Permanente,
junto do IFADAP

JUNHO 2004
DL nº 156/2004, de 30 de Junho
Estabelece o SistemaNacional de
Prevenção e Proteção da Floresta
contra Incêndios (SNPPFCI)

ABRIL 2004
DL nº 80/2004, de 10 de abril
Cria a Direcção-Geral dos Recursos
Florestais, investindo-a nas funções
de autoridade florestal nacional

AGOSTO 2005
DL nº 127/2005, de 5 de Agosto
Cria as Zonas de Intervenção
Florestal (ZIF)

SETEMBRO 2006
RCMn.º 114/2006, de 15 de setembro
Aprova a Estratégia Nacional para
as Florestas

JULHO 2006
Lei nº 27/2006, de 3 de Julho
Lei de Bases da Proteção Civil

MAIO 2006
RCMnº 65/2006, de 26 deMaio
Aprovou o PlanoNacional de Defesa
da Floresta contra Incêndios (PNDFCI)

FEVEREIRO 2006
DL nº 22/2006, de 2 de Fevereiro
Institucionaliza o SEPNA e cria o
GIPS, no âmbito da GNR

FEVEREIRO 2011
Portaria n.º 62/2011, de 2 de Fevereiro
Suspende parcialmente a aplicação de
vários PROF

JANEIRO 2011
DL n.º 5/2011, de 10 de janeiro
Estabelecemedidas para promover a
produção e o aproveitamento de
biomassa florestal

económica e competitividade das fileiras florestais. No entanto,

por falta de candidaturas, em grande parte devido à falta de ren-

tabilidade e ao risco dos investimentos, mesmo que apoiados,

esse montante não se executou, pelo que algumas verbas do

PRODER destinadas ao investimento nas florestas foram transfe-

ridas para a agricultura. No Plano de Desenvolvimento Rural,

PDR 2020,manteve-se a lógica de fomentar a exploração e a com-

petitividade, tendo o orçamento para as medidas florestais caído

aproximadamente 25% em relação ao PRODER.

‘LIBERALIZAÇÃODOEUCALIPTO’

Em 2013, foi relançado o processo de revisão dos 21 PROF (inici-

ado em 2011, com a suspensão das metas em vigor) e foi adota-

da a “lei da liberalização da plantação de eucaliptos” – nome

por que ficou conhecido o regime jurídico das ações de arbori-

zação e rearborização (Decreto-Lei nº 96/2013, de 19 de Julho),

que dispensava autorização para arborização de áreas inferio-

res a dois hectares. Neste contexto, a ENF adotada em 2015 pre-

via um aumento da área de pinheiro-bravo e manutenção da

área de eucalipto, ao contrário da ENF de 2006, que estipulava a

diminuição de ambas. Foi também abandonada a ideia de con-

versão de áreas destas espécies para carvalhal.

Em 2016, uma vez que a tendência de aumento da área

ardida colocava em questão as opções políticas empreendi-

das, o Governo lançou uma nova reforma do setor florestal,

em articulação com uma estratégia de valorização do interior

do país. Esta reforma priorizava três áreas – titularidade da

propriedade, gestão e ordenamento florestal e defesa da flo-

resta contra incêndios.

É neste contexto de (1) forte instabilidade, criada por sucessi-

vas alterações no quadro legal e institucional, (2) limitada capaci-

dade de financiamento e de execução de programas de longo

prazo e (3) estratégias contraditórias sucessivamente adotadas

após a catástrofe de 2003 que ocorrem os trágicos incêndios de

junho de 2017, quando a reforma de 2016 ainda estava ameio.

ATRAGÉDIADE2017EAREFORMA
SUBSEQUENTE

2017 é um marco na história dos incêndios florestais em Portu-

gal. Com cerca de 250 mil hectares ardidos, ocorrências devasta-

doras em junho e em outubro, commais de 100 vítimas mortais,

desencadeiamuma comoçãonacional que levou oGoverno a ini-

ciar um processo de revisão das políticas em vigor e de alteração

da lógica de abordagem de toda a questão florestal.

Destacam-se sobretudo o Programa Nacional de Fogo Con-

trolado, o regime para novas centrais de biomassa florestal, a

obrigatoriedade de os Planos DiretoresMunicipais (PDM) adap-

tarem o seu conteúdo ao dos PROF e o regime jurídico das

novas Entidades de Gestão Florestal, criadas com o objetivo de

facilitar a gestão conjunta de áreas florestais em zonas de mini-

fúndio, num claro reconhecimento da insuficiência do regime

das ZIF, sem que, no entanto, se tenha equacionado a falta de

apoio público como fator de não execução das ZIF e das medi-

das de gestão inscritas nos respetivos PGF.

REFORMAOUREVOLUÇÃO?

Em julho de 2017, a Assembleia da República criou uma Comis-

são Técnica Independente para a análise dos factos relativos aos

incêndios, que produziu relatórios onde apresenta emdetalhe as

razões da sua ocorrência e dimensões trágicas. Desta análise

resultaram recomendações de política detalhadas, numaperspe-

tiva abrangente, que aparecem refletidas na reforma lançada

pelo Governo no final de outubro, através de onze Resoluções do

Conselho deMinistros.

A primeira delas (RCM nº 157-A/2017) aprova alterações

estruturais na prevenção e combate a incêndios florestais,

reformando “conforme proposto pela Comissão Técnica Inde-

pendente (CTI), os princípios do sistema de defesa da floresta

contra incêndios” (DFCI), que passou a Defesa contra Incên-

dios Rurais (DCIR), assente no Sistema de Gestão Integrada de

Fogos Rurais (SGIFR), por sua vez subdividido em Gestão de
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Fogos Rurais (GFR), para a defesa dos espaços florestais, e

Proteção contra Incêndios Rurais (PCIR), para a salvaguarda

dos aglomerados populacionais.

Esta RCM reconhece a existência de “um problema estrutu-

ral de ordenamento do território, que o fenómeno das altera-

ções climáticas vem revelando constituir uma grave ameaça à

segurança das populações e ao potencial de desenvolvimento

económico e social do país”.

REFORÇODAPREVENÇÃO IMEDIATA

Sendo a reforma do ordenamento florestal uma medida a

médio/longo prazo, o Governo começou por “uma reforma sis-

témica na prevenção e combate a incêndios florestais, esten-

dendo-se a outras áreas da proteção e socorro”. Isto levou à cria-

ção da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF)

em 2018, que tem conduzido este processo na lógica de aproxi-

mar a prevenção do combate. A sua ação tem-se traduzido em

aspetos como limpeza de bermas e faixas de gestão de combus-

tível junto a estradas e ferrovias, condicionamentos à constru-

ção em áreas confinantes com floresta e também num maior

incentivo à pastorícia como modo de prevenção, ao contribuir

para a diminuição de combustível no solo. Isto a par de esforços

para a modificação de atitudes das populações e agentes pre-

sentes no terreno, através da legislação e também de ações de

sensibilização para a adoção, pelos proprietários, de comporta-

mentos responsáveis, nomeadamente na limpeza frequente do

combustível.

TRANSFORMAÇÃODAPAISAGEM

A ideia de que os incêndios estão associados a um problema

estrutural de ordenamento do território levou ao reconheci-

mento da necessidade de transformação da paisagem como um

dos elementos da estratégia de gestão integrada do fogo rural,

no âmbito das medidas de concretização do SGIFR. Assim, foi

adotado um Programa de Transformação da Paisagem, no

âmbito do qual serão feitos contratos a 20 anos com os proprie-

tários florestais, com o objetivo de fundo de reforçar o peso das

espécies de crescimento lento.

Este programa pretende intervir em 20% da área florestal do

país, sobretudo do Norte e Centro, e deverá ser aplicado em 20

áreas já delimitadas. Para a sua concretização, serão elaborados

Planos de Reordenamento e Gestão da Paisagem, onde serão

incluídas várias Ações Integradas de Gestão da Paisagem, para

promoção da gestão comum das áreas de floresta em regiões de

minifúndio onde o risco de fogo é elevado.
Fonte:Mapa da autoria de Pedro Tarroso, elaborado com dados do ICNF (área ardida)
e da NASA (altitude e índice de vegetação).

Figura 3: ÁREAARDIDA EMPORTUGAL ENTRE 2010 E 2019

O total da área ardida entre 2010 e 2019 está representado a negro e limitado
por uma orla brilhante para aumentar a visibilidade das áreas mais pequenas.

2013 2014 2015 2016 2017

AGOSTO 2016
DL n.º 42-A/2016, de 12 de agosto
Cria o Fundo Ambiental

MAIO 2017
RCMn.º 59/2017, de 8 demaio
Aprova o ProgramaNacional de Fogo Controlado

JUNHO 2017
DL n.º 64/2017, de 12 de junho
Aprova o regime para novas centrais de
biomassa florestal

DL n.º 65/2017, de 12 de junho
Terceira alteração ao regime jurídico dos planos
de ordenamento, de gestão e de intervenção de
âmbito florestal

DL n.º 66/2017, de 12 de junho
Regime jurídico de reconhecimento das
Entidades de Gestão Florestal

OUTUBRO 2017
RCMn.º 157-A/2017, de 27 de outubro
Aprova alterações estruturais na prevenção e
combate a incêndios florestais

RCMn.º 160/2017, de 30 de outubro
Aprova a Estratégia Nacional para uma
Proteção Civil Preventiva

RCMn.º 161/2017, de 31 de outubro
Aprova um plano de atuação para Limpeza
das Bermas e Faixas de Gestão de
Combustível da Rodovia e da Ferrovia

RCMn.º 163/2017, de 31 de outubro
Aprova o PlanoNacional para a Promoção de
Biorrefinarias

FEVEREIRO 2013
Portaria nº 78/2013, de 19 de Fevereiro
Determina a ocorrência de factos relevantes
para efeitos de revisão dos PROF

JULHO 2013
DL nº 96/2013, de 19 de Julho
Regime jurídico a que estão sujeitas, no território
continental, as ações de arborização e rearborização
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2018 2019 2020

JANEIRO 2018
RCN n.º 1/2018, de 3 de janeiro
Programa de Revitalização do
Pinhal Interior

FEVEREIRO 2018
DL n.º 12/2018, de 16 de fevereiro
Orgânica da Agência para a Gestão
Integrada de Fogos Rurais

MARÇO 2018
RCMn.º 20/2018, de 1 demarço
Diretiva Única de Prevenção e
Combate

SETEMBRO 2018
RCMn.º 115/2018, de 6 de setembro
Nova orientação estratégica para o
ordenamento florestal

JANEIRO 2019
RCMn.º 12/2019, de 21 de janeiro
Visão, objetivos emedidas de concretização do Sistema de
Gestão Integrada de Fogos Rurais

RCMn.º 13/2019, de 21 de janeiro
Relatório de diagnóstico emedidas de atuação para a valorização
do território florestal e de incentivo à gestão florestal ativa

RCMn.º 14/2019, de 21 de janeiro
Projetos de prevenção estrutural contra incêndios, de restauro,
conservação e valorização de habitats naturais e de educação
ambiental em diversas áreas protegidas

FEVEREIRO 2019
Portarias n.ºs 52 a 58/2019, de 11 de fevereiro
Aprovam os sete PROF de Portugal continental

JUNHO 2020
RCMn.º 45/2020, de 16 de junho
Cria a Estrutura deMissão para a Expansão do Sistema de
Informação Cadastral Simplificada

RCMn.º 45-A/2020, de 16 de junho
Aprova o PlanoNacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais

RCMn.º 49/2020, de 24 de junho
Cria o Programa de Transformação da Paisagem

DL n-º 29/2020, de 29 de junho
Cria um programa de apoio ao emparcelamento rural
simples, designado «Emparcelar para Ordenar»

pode ser atribuído valor económico. São exemplos desses bene-

fícios o sequestro de carbono, o aumento da resiliência regional

às alterações climáticas ou a prevenção de riscos, como enxur-

radas, cheias, secas e fogos.

Outra fonte de sustentação equacionada para estes espaços

é a exploração de novas cadeias de valor, com ênfase na bio-

massa para combustível e em produtos inovadores. Para isso,

foi adotado o Plano Nacional para a Promoção de Biorrefinari-

as, que se articula com o regime de centrais a biomassa que

vinha da reforma de 2016 e concretiza uma estratégia de bioe-

conomia em que a biomassa integra uma mudança de para-

digma industrial, que pretende utilizar recursos renováveis

para setores como os têxteis, os cosméticos, os bioplásticos ou

os materiais de construção baseados em biocompósitos. Esta

estratégia industrial pressupõe a promoção de todos os tipos

de biorrefinarias avançadas, a partir de biomassas até aqui

não valorizadas, florestais ou rurais. Será também um com-

plemento à bioenergia, que o Governo considerou prioritária.

A bioenergia, além da queima de biomassa em centrais, inclui

pellets, briquetes, biocombustíveis líquidos e gasosos.

DESENVOLVIMENTODOINTERIOR

Esta nova lógica económica para a floresta pretende também

ser uma forma de dinamizar a economia das regiões do interior

e ajudar a criar emprego e fixar população, pois a gestão das flo-

restas que decorre da remuneração de serviços de ecossistema

pode ser intensiva em mão-de-obra. Adicionalmente, supõe-se

que a limpeza do combustível no solo passe a alimentar novas

cadeias de valor, que podem sustentar emprego local em áreas

rurais (florestais ou outras).

FINANCIAMENTO

Independentemente da opção estratégica para o futuro da Flo-

resta em Portugal, uma questão fundamental é a do financia-

mento. Regista-se uma constante subvalorização do financia-

mento público necessário para mudar o quadro de política

Existemdemomento três planos-piloto emcurso: (1) renatura-

lização de áreas de eucaliptal no ParqueNatural doTejo Internaci-

onal; (2) alargamento da área de folhosas autóctones na Paisagem

Protegida da Serra do Açor, ambos no âmbito do Programa de

RemuneraçãodosServiçosdosEcossistemasemEspaçosRurais; e

(3) Programa de Reordenamento e Gestão da Paisagem das Serras

de Monchique e Silves, para uma nova economia rural nestes

espaços na sequência do grande incêndio de agosto de 2018.

EMPARCELAMENTO

Agrande fragmentaçãodapropriedade anorte doTejo é reconheci-

da como um dos grandes obstáculos a uma gestão eficiente dos

espaços florestais, pelo que esta reforma prevê um conjunto de

medidas para promoção do emparcelamento, nomeadamente o

programa Emparcelar para Ordenar, com uma linha de crédito

específica e subsídios não reembolsáveis para aquisição de prédios

rústicos localizadosemterritórios classificados comovulneráveis.

Como o abandono e a falta de cadastro dificultam a identifi-

cação de proprietários, impedindo operações céleres de empar-

celamento e políticas de gestão conjunta, foi criada a Estrutura

deMissão para a Expansão do Sistema de Informação Cadastral

Simplificada a todo o país (RCM n.º 45/2020, de 16 de junho).

NOVALÓGICAECONÓMICAPARAAFLORESTA

Esta reforma do setor florestal e a reconfiguração da paisagem

que ela implica requerem que seja assegurada a sustentabilida-

de económico-financeira destes espaços. Assim, no âmbito do

Programa de Transformação da Paisagem, será adotada uma

lógica de remuneração de serviços de ecossistema, com verbas

do Fundo Ambiental, passíveis de reforço futuro por outras fon-

tes de financiamento, nomeadamente o Plano de Recuperação

e Resiliência (PRR) e Plano Estratégico da Política Agrícola

Comum (PEPAC). Isto fundamenta-se na ideia de que a existên-

cia de florestas bem geridas e commaior expressão de folhosas

nativas tem benefícios importantes para os ecossistemas, o

ambiente em geral e, finalmente, para as pessoas, aos quais
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florestal em Portugal, bem como inadequação do desenho de

medidas (elegibilidade, níveis de apoio, pagamentos diretos,

para além de apoios ao investimento) que possam suscitar

níveis de adesão significativos.

Qualquer alteração de modelo económico irá, indubitavel-

mente, requerer uma alavancagem financeira substancial e

devidamente programada para suportar tal transição. Novas

cadeias de valor que sejam criadas não serão de imediato sus-

tentáveis e experiências de gestão como as das ZIF, sem um

quadro de financiamento claro, poderão ter reduzidas taxas de

efetiva implementação. Além disso, o caráter de bem público

demuitos dos efeitos positivos (serviços de ecossistema) da ges-

tão de combustível requer financiamento público permanente,

para além do financiamento da transição, sem o qual não será

possível sustentar essa gestão.

REFORMAEMCURSO - DESAFIOS EDINÂMICASDEMUDANÇA

ATRASONAAPLICAÇÃODAREFORMA

Na RCM que lançou esta reforma em 2017, dizia-se que a unidade de missão então criada deveria apresentar o Plano

Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais (PNGIFR) até abril de 2018. Este acabou por ser aprovado no Conselho de

Ministros em16 de junho de 2020 (RCMnº 45-A/2020), mas no outono de 2020 não tinhamainda saído várias peças legis-

lativas para completar este Plano. A discussão pública do Programa Nacional de Ação (PNA) que concretiza as opções

estratégicas definidas no PNGIFR 20-30 decorreu emmarço de 2021.

CONTRADIÇÃOENTREOS PROF PUBLICADOS EM2019 EO ESPÍRITODAREFORMAEMCURSO

Os PROF atuais mantêm as metas anteriores aos incêndios de 2017, apesar de isso ir contra os objetivos assumidos na

reforma em curso do setor florestal, que pretende dar maior peso a espécies menos inflamáveis. É necessário clarificar a

norma que irá afinal vigorar.

POSIÇÃO INSTITUCIONALDAAGIF

A AGIF tem funções de coordenação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), GNR e Instituto

da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), dependendo da presidência do Conselho de Ministros, mas o

Governo decidiu integrar a estrutura operacional da AGIF no ICNF, o que cria uma situação confusa. Tal levou o

Observatório Técnico Independente (OTI) a considerar recentemente que o papel da agência parece pouco claro, não

dando resposta ao objetivo que levou à sua criação – potenciar o papel das três entidades que deve coordenar. Por outro

lado, a AGIF deveria fazer uma avaliação anual do SGIFR, o que ainda não tinha acontecido.

TUTELASVÁRIAS SOBREA FLORESTA E EVENTUALDESCOORDENAÇÃONAS POLÍTICAS

O atual Governo tem três ministros e seis secretários de Estado com responsabilidades diretas ou indiretas no âmbito da

nova política florestal, o que pode gerar entropia dado que é necessária uma coordenação política forte. Estes aspetos,

aliados à natural mudança de ciclos governativos, põem em risco os resultados preconizados na reforma empreendida em

2017, mesmo que no plano legislativo ela se concretize.

REFORMACOM IMPACTOREDUZIDOTRÊSANOSAPÓSAS TRAGÉDIASDE 2017

Razões principais apontadas pelo OTI: atraso no ordenamento e gestão florestal, fraca recuperação de áreas ardidas,

insuficiente qualificação dos agentes e precariedade de muitos deles e indefinição do modelo territorial a adotar pelos

serviços do Estado com responsabilidades no sistema.
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CADASTRODAPROPRIEDADE FUNDIÁRIAAINDAPORRESOLVER

As várias tentativas fracassadas de execução de um cadastro predial completo para todo o país, em que pouco mais se faz

do que algumas experiências-piloto em áreas restritas, tornam este um problema de fundo grave e persistente. Existe

agora uma nova oportunidade com o Sistema de Informação Cadastral Simplificada recentemente lançado, bem como a

intenção explícita e orçamentada de cumprir o cadastro plasmada no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR 2021-

2026). Espera-se que se consiga finalmente cumprir este instrumento crucial para o país.

INTENSAATIVIDADE LEGISLATIVARELATIVAÀ FLORESTAACELEROUNAÚLTIMADÉCADA

Atéagora, apesar daproliferaçãode leis, poucode substancialmudounafloresta,mantendo-sebasicamente as caraterísticas

herdadas da segunda metade do século XX, enquanto os problemas se avolumaram. A atividade legislativa não tem sido

acompanhada das necessáriasmudanças e ações no terreno, incluindo o apoio aos proprietários e produtores florestais.

NOVAS ESTRATÉGIAS ECONÓMICAS PARAA FLORESTA INSUFICIENTES

Apesar de o Plano Nacional para a Promoção das Biorrefinarias (RCM n.º 163/2017) referir que se integra numamudança

de paradigma industrial para uma utilização mais racional dos recursos florestais em diversos setores, têm sido pouco ou

nada exploradas novas possibilidades de utilização de biomassa florestal para fins industriais. Não é conhecida uma estra-

tégia clara para o desenvolvimento de novos negócios e de produtos que permitam expandir a economia circular .

ENQUADRAMENTODA FLORESTACOMOQUESTÃOAMBIENTAL ABRENOVAS POSSIBILIDADESDE FINANCIAMENTO

O contexto de valorização das questões ambientais e de conservação da natureza ao nível europeu representa uma opor-

tunidadeparaa emancipaçãoestratégicadaflorestarelativamenteàeconomiaagrícola.AflorestapassouateracessoaoFundo

Ambiental, continuandoapoder concorrer afinanciamentodoPDRe, agora, doPRR.

RECONHECIMENTODEUMPROBLEMAESTRUTURALDEORDENAMENTODOTERRITÓRIOANECESSITARDE SOLUÇÃO

PARAQUEAPREVENÇÃODE INCÊNDIOS SEJA PLENA

A reforma em curso introduziu nesta política uma dimensão que implica mudanças na paisagem e a dinamização do tecido

económico que lhe está associado, com necessários contributos para o desenvolvimento e a coesão territorial.

INTRODUÇÃODOPAGAMENTODE SERVIÇOSDE ECOSSISTEMAGERADOS PELAS FLORESTAS

Trata-se de uma medida com potencial para gerar uma importante nova fonte de receita para territórios muito

deprimidos económica e socialmente. A introdução de novos negócios e cadeias de valor associadas à floresta deveria

também ser mais um fator de novo dinamismo nestes territórios, muito para além do aproveitamento da biomassa para

combustível já em curso.

REFORMASEMREFERÊNCIAS ESPECÍFICASAOS BALDIOSDEUSOCOMUNITÁRIO

Apesar de a reforma lançada em 2017 visar sobretudo as regiões a norte do Tejo, onde os baldios são uma realidade

importante para as populações que aí residem, nomeadamente em áreas de montanha, o desenho das medidas poderia

estar mais orientado para a adesão destes interlocutores, que detêm grandes áreas contínuas nestas zonas deminifúndio.

Seria importante que a reformapermitisse às entidades gestoras dos baldios passarema termaior acesso afinanciamentos

públicos para a floresta; e também que os seus outros usos de âmbito comunitário vissem valorizadas financeiramente as

suas atividades que contribuem quer para a estabilidade dos ecossistemas, quer para a subsistência das comunidades

locais. O uso e financiamento dos baldios é uma questão social relevante nos respetivos territórios, podendo ter um papel

importante para ajudar à densificação do tecido socioeconómico que deverá ocorrer em muitos deles para que a nova

lógica económica para a floresta e, por essa via, a sua gestão sustentável sejam bem-sucedidas.
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