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Grupo Parlamentar

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 609/XIII/2.ª

RECOMENDA AO GOVERNO A ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS 

AOS PRODUTORES FLORESTAIS

A superfície continental do país a arvoredo florestal é de 35,4%. A que tem mato, que 

pode na maior parte ser cultivada com floresta, tem área semelhante.

A área com arvoredo florestal está a reduzir-se, enquanto a que está a mato aumenta. Tal 

resulta de uma grande área de arvoredo florestal ser anualmente consumida por fogos 

florestais, não sendo repovoada por regeneração natural ou por rearborização. Pode 

estimar-se esta área em cerca de 5 milhões de hectares, que pode ser cultivada com 

floresta.

A área atual com arvoredo florestal, em grande parte espontâneo, isto é não cultivado, 

corresponde a cerca de 3 milhões de hectares. 

O arvoredo florestal está a ser destruído nas regiões de pequena e média propriedade 

que se situa a norte do rio Tejo, nas serras do Algarve e de Portalegre, por fogos que 

consomem anualmente árvores e a vegetação arbustiva e herbácea no sob coberto do 

arvoredo.

A área florestal diminuiu durante o período 1995 a 2010, a uma taxa de perda líquida 

de 0,3% por ano.

Para que nos terrenos não agricultados, nas largas áreas do país de pequena e média 

propriedade, se possa reduzir a incidência dos fogos florestais e as respetivas 
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consequências, é preciso que os produtores florestais beneficiem de apoio ao 

rendimento, através da Política Agrícola Comum (PAC).

Se o país se empenhar na atribuição desse apoio, os efeitos positivos serão 

incrementados não só em termos da produção florestal, mas também ambientais, pelo 

aumento da capacidade de captura de CO2, bem como no combate à desertificação 

humana do interior norte e centro do país.

Na área do montado, no Alentejo e Ribatejo, a floresta não corre risco significativo de 

fogos florestais. Mas o pastoreio, conjugado com eliminação dos matos por meios 

mecânicos, está a impedir o renovo do arvoredo, tendendo a floresta de montado de 

sobro e azinho a reduzir-se, com repercussão negativa na produção de cortiça.

A solução terá de passar pela atribuição de ajudas ao rendimento do montado, 

suficientemente compensadoras das despesas com a renovação do arvoredo e a sua 

proteção da ação do gado em pastoreio.

Estas ajudas ao rendimento devem ser significativamente maiores onde a propriedade é 

de pequena e média dimensão. Por um lado, é muito maior aí a despesa com o corte do 

mato e a eliminação dos ramos do arvoredo até altura que dificulte muito a propagação 

dos fogos através dos ramos. Por outro, é necessário criar significativo incentivo para 

que os proprietários das pequenas e médias propriedades com arvoredo florestal e 

mato, que em grande número tiveram que emigrar, sejam estimulados a plantar 

arvoredo e cuidar dele.

O apoio aos produtores florestais deve destinar-se a compensar as despesas de 

exploração decorrentes de ações de adensamento florestal, de eliminação periódica da 

vegetação arbustiva e herbácea no sob coberto florestal e de eliminação de ramos 

secundários para prevenção de fogos florestais, e ainda da proteção das árvores jovens 

onde for feito pastoreio no sob coberto.

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar 

do Bloco de Esquerda propõe que a Assembleia da República recomende ao Governo:

1. A atribuição, através dos mecanismos de financiamento da Política Agrícola Comum 

(PAC), de apoio anual aos produtores de floresta composta por espécies autóctones e, 



        Assembleia da República - Palácio de S. Bento - 1249-068 Lisboa - Telefone: 21 391 7592 - Fax: 21 391 7459
Email: bloco.esquerda@be.parlamento.pt - http://www.beparlamento.net/ 3

além destas, pelas admitidas pelo decreto-lei nº 565/99 de 21 de dezembro com 

exclusão das qualificadas nele como invasoras nos seus anexos I e II e dos eucaliptos. 

2.  O apoio acima referido deve ser atribuído com base no cumprimento de um conjunto 

de critérios de boas práticas de gestão sustentável das florestas, tendo em conta:

- a densidade do arvoredo, 

- o controlo da vegetação arbustivas e herbáceas no sob coberto, 

- a adoção de adequadas medidas de proteção contra incêndios à dimensão da 

exploração, 

- a adequada proteção das árvores quando existir pastoreio em sob coberto,

- o incentivo à gestão comum através de ZIFs ou de outras formas de organização de 

produtores florestais com plano de gestão florestal aprovado.

3. O apoio deverá ser atribuído em função da área, a partir de um valor mínimo a 

estabelecer para as mais pequenas explorações.

Assembleia da República, 6 de janeiro de 2017.

Os Deputados e as Deputadas do Bloco de Esquerda,


