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PROJECTO DE RESOLUÇÃO Nº 182/XV/1.ª

Recomenda ao Governo que adote medidas de ordenamento florestal e que reveja o 

Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais

Os incêndios florestais são fenómenos naturais típicos de climas mediterrâneos com 

verões quentes e secos, como é o caso de Portugal. Contudo, a destruição e os 

prejuízos naturais, sociais e económicos que os incêndios rurais têm assumido no 

território nacional, e a sua periodicidade, repetindo-se ano após ano, refletem um 

falhanço preocupante ao nível da gestão do território e do ordenamento florestal.

O caso dos incêndios de 2017 ocorridos de Norte a Sul do território é um dos exemplos 

mais tristes do nosso país que originou um debate alargado sobre as causas do 

incidente, e sobre os desafios futuros, motivando, aparentemente, uma mudança de 

paradigma da floresta e dos espaços florestais. 

Na altura, o PSD alertou para a necessidade de uma visão mais alargada e global do 

espaço rural, garantindo oportunidades para uma reflorestação ordenada, gerida 

eficazmente de forma a proporcionar um rendimento atrativo para os seus produtores, 

cumprindo ao mesmo tempo as boas práticas florestais.

Infelizmente, e após cinco anos dos incêndios de Pedrógão Grande, bem como nas 

regiões do Norte, Centro e até no Algarve, nos incêndios de Monchique, parece que o 

país não foi capaz de aproveitar essa oportunidade causada pela destruição do fogo aos 

povoamentos florestais. Apesar de alguns exemplos positivos que se registam em 

algumas regiões, há um sentimento de frustração entre os agentes locais perante a 

inoperância e face à vasta área de mato e de povoamentos florestais ardida que estão 

ao abandono. 
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Por exemplo, o que se verifica na região de Pedrogão Grande, meia década após os 

incêndios rurais que devastaram mais de 30 mil hectares, é um crescimento 

desordenado de matos e incultos, considerado um risco e uma situação que propícia a 

perigosidade de futuros incêndios rurais.

No caso dos territórios ardidos no Norte e Centro a situação não é melhor. A 

generalidade das parcelas destruídas pelo fogo estão hoje ao abandono cultural, 

renascendo espécies sem controlo e ordenamento. 

O PSD foi alertando para a incapacidade, ao longo dos anos, da transformação da 

paisagem e da regeneração dos territórios fustigados pelo fogo sem a existência de uma 

outra abordagem ao território e principalmente sem o envolvimento dos agentes locais 

que habitam nas regiões. Denunciou que os apoios não foram eficazes na recuperação 

do potencial produtivo, e que não houve uma consciencialização na sociedade sobre a 

importância da floresta e das áreas rurais, tendo-se limitado a discussão à limpeza de 

caminhos florestais. O PSD acusou ainda o Governo de que a reforma florestal foi 

interrompida dando lugar a ideologias teóricas sobre paisagem florestal, ignorando os 

instrumentos de política de incentivo à gestão e ordenamento da floresta produtiva.

Atualmente as áreas ardidas não estão recuperadas nem preparadas para enfrentar 

desafios climatéricos excecionais que por vezes levam ao deflagrar de incêndios rurais 

de grandes proporções.

É ainda muito preocupante os resultados económicos divulgados pelo INE nas Contas 

Económicas da Silvicultura de 2020. De acordo com os dados estatísticos nacionais, o 

Valor Acrescentado Bruto (VAB) da silvicultura decresceu em volume e em valor (-6,5% 

e -8,5%, respetivamente) em 2020, mantendo a tendência decrescente registada desde 

2015. No mesmo sentido, o Rendimento Empresarial Líquido (REL) da silvicultura e 

exploração florestal decresceu em 2020 (-13,5%) atingindo o valor mais baixo dos 

últimos dez anos.
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Em termos de balança comercial é referido que as importações de materiais de origem 

florestal, são bastante superiores às exportações, tendo-se registado em 2021, um 

agravamento substancial do saldo comercial (- 330,4 M€).

Para o PSD estes resultados económicos da silvicultura devem ser interpretados e 

reavaliados pelo poder políticos no sentido de reorientar as políticas públicas sectoriais, 

para resultados mais promissores para o país. Neste sentido, o PSD considera que parte 

destes resultados são o reflexo das orientações políticas desajustadas da nossa 

estrutura fundiária, cultura e organizacional. 

Assim, nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, os Deputados abaixo-

assinados, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, apresentam o seguinte 

projeto de Resolução:

A Assembleia da República resolve, nos termos do disposto do n.º 5 do artigo 166.º da 

Constituição da República Portuguesa, recomendar ao Governo que:

1. Envolva os agentes locais nas novas regras de ordenamento florestal e 

territorial, nomeadamente ao nível das normas legislativas estabelecidas no 

Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, revendo as proibições e 

condicionamentos de atividades em áreas prioritárias de prevenção e segurança 

consoante o risco de incêndio rural.

2. Fiscalize o cumprimento dos planos de ordenamento florestal nas regiões 

percorridas por incêndios rurais, garantindo a existência de barreiras naturais 

para controlar o fogo, e promova ações preventivas, nomeadamente através do 

“fogo controlado”.

3. Crie medidas de controlo a espécies invasoras, através de medidas de 

recuperação (sementeiras e plantações) e modelos de silvicultura de forma a 

não colocar em risco outras medidas de gestão a outras espécies em modelos 

produtivos.
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4. Elabore um relatório a apresentar à Assembleia da República no prazo de seis 

meses, com os resultados económicos, sociais e ambientais das medidas 

implementadas na floresta nacional, desde 2017. 

5. Elabore um relatório a apresentar à Assembleia da República no prazo de seis 

meses, sobre o resultado do trabalho de gestão e desenvolvimento florestal 

promovido pela empresa pública “FlorestGal”, desde a sua criação, sintetizando 

e destacado as ações florestais. 

Palácio de São Bento, 21 de julho de 2022
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Madruga da Costa.


