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7 OPF’s locais


2.000.000 ha de espaços agroflorestais



700.000 ha de área associada

N

Área de intervenção abrange os principais
sistemas/produtos florestais portugueses:


Montado/cortiça



Pinhal bravo/madeira



Eucalipto/pasta



Pinhal manso/pinhão



5 Grupos de Certificação FSC – 101.000 ha



17 ZIF com gestão activa – 304.000 ha



Concelhos
Área de intervenção da UNAC

Projeto Terraprima/Matos – 100.000 sequestro CO2
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Notas Prévias
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Estratégia Nacional para as Florestas (2006)


Elemento de referência das orientações e planos de ação públicos e privados
para o desenvolvimento do sector nos próximos anos



Objectivos:
 Custo prazo – minimizar o risco de incêndio e de agentes bióticos
 Medio prazo – assegurar a competitividade do sector

Factores de Sucesso
 … os proprietários privados foram os principais responsáveis pelo
estabelecimento dos montados, pela disseminação do pinhal bravo e pela
expansão do eucalipto.


… resultado de taxas de retorno favoráveis investimento, nas condições
tecnológicas adoptadas por esses proprietários (sementeira directa/plantação
à cova, elevada incorporação de mão-de-obra)

Avaliação Global
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Diagnóstico




Racionalidade e Coêrencia




Não é dado relevo à existência de sérios problemas de competitividade da produção
florestal e à deterioração da capacidade competitiva dos produtos florestais, com
situações distintas entre fileiras
A estratégia é um excelente documento de reflexão e propõe abordagens que podem
ser diferenciadoras. Destacamos a macrozonagem e a especialização produtiva como
base para atuações diferenciadas para as diferentes realidades produtivas e sociais
da nossa floresta

Desempenho




Objetivos de curto prazo – DFCI e DFPD


positivo no caso DFCI



desastroso no cado DFPD – nomeadamente no caso do NMP

Objetivos de médio prazo – assegurar a competitividade do sector


positivo numa óptica de fileira – fileiras reforçaram a sua posição na economia



negativo numa óptica de produção – em todas as fileiras reduziu o valor da
produção primária

… e o Futuro!
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LINHAS DETERMINANTES PARA O HORIZONTE 2020










Transmissão de valor ao longo das fileiras – se não for rentável é
abandonado
Aumento Produtividade / Promoção da GFS
Investigação – se não fizermos ninguém faz
Valorização dos Serviços Ecossistema – Oportunidade da Nova
PAC
Uso eficiente dos Recursos - QCA, FFP, meios Humanos e materiais
pagos pelo Orçamento de Estado
Reforço Associativo e Qualificação Profissional
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