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Resumo 
 
São abordados os principais factores responsáveis pela desflorestação em 
Portugal continental desde o início do século XII (início da nacionalidade) até ao 
fim do século XX, com especial ênfase na construção naval decorrente da 
expansão marítima no século XV. Se numa primeira fase, a madeira recolhida 
fundamentalmente da zona litoral, era suficiente para o consumo interno, 
rapidamente foi necessário importar madeira do Norte da Europa e dos 
territórios entretanto descobertos como o Brasil, Açores e Madeira. As leis régias 
de protecção à floresta, paradoxalmente, eram contrariadas por despachos que 
incentivavam à construção de navios, para assegurar o comércio marítimo e as 
receitas para a Fazenda régia. No século XVIII atingiu-se o grau mais elevado de 
desflorestação e os dados de século seguinte revelam que as importações de 
madeira foram entre 4 a 6.7 vezes superiores às exportações. Por outro lado, se 
no início do século XIX a população era de 3 milhões de habitantes, em 1900 era 
de 5 milhões. A introdução do Regime Florestal no início do século XX e o Plano 
de Povoamento Florestal de 1938 reverteram felizmente a desarborização. De 
acordo com o último Inventário Florestal Nacional (2005-2006), a floresta 
ocupava cerca de 39% da área continental com dominância do pinheiro bravo, 
eucalipto e sobreiro. Portugal é o maior produtor e exportador mundial de 
cortiça e grande exportador de papel e pasta de papel (muito baseada no 
eucalipto), contributos extremamente valiosos para o economia nacional e para 
o PIB. 
 
 
Abstract 
 
The aim of the present Review is to discuss the main factors responsible by 
deforestation in the mainland since the beginning of the XII century until the 
end of the XX century emphasizing the shipbuilding activities during the 
maritime expansion in the XV century. Initially, the harvested wood mainly from 
forests located along the coastline was sufficient to support internal 
consumption, but it soon became necessary to import wood from Northern 
Europe and from recent discovered territories such as Brazil, Azores and Madeira 
Islands. The royal laws to protect the forests were at the same time contradicted 
by Regia orders that encouraged the building of ships, to support the maritime 
trade and revenues for the crown. In the eighteenth century the highest degree 
of deforestation was reached and the data from the XIX century showed that 
imports of wood are between 4 and 6.7 times higher than exports. Moreover, in 
the early nineteenth century (1801) the population was near 3 million 
inhabitants, while in 1900 it was 5 million. The introduction of the Forestry 
Regime in the early twentieth century and the Forest Settlement Plan in 1938 
reversed deforestation. According to the latest National Forest Inventory (2005-
2006), the mainland forest occupies about 39% of the total area, with 
dominance of cluster pine, the Tasmanian blue gum and cork oak. Portugal is 
the world’s largest producer and exporter of cork and a major exporter of pulp 
and paper (based on Eucalyptus globulus), both of which are extremely valuable 
contributions to the national economy and GDP. 
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1. Introdução 
 
As florestas no século XII eram dominadas 
por plantas da família das Fagaceae como 
por exemplo algumas espécies dos 
géneros Quercus spp, Castanea spp, para 
além de espécies do género Pinus spp. 
ocorrendo ainda elementos da antiga 
Laurisilva que dominou a paisagem 
durante o clima tropical, sub-tropical no 
Miocénico e do Pliocénico superior. 
Evidências dessa flora, estão bem 
documentadas no nosso país (Pais, 1986; 
1987; 1989; Vieira, 2009). Em Portugal, 
florestas de Lauráceas luxuriosas ainda 
ocorrem na Ilha da Madeira tendo sido 
classificadas em 1999 pela UNESCO, como 
Património Mundial Natural (World Natural 
Heritage). 
 
Desde o início do Pliocénico superior até à 
fundação do estado (século XII) muitos 
acontecimentos moldaram a evolução da 
flora no continente em especial a descida 
de humidade e de temperatura e a 
instalação do regime mediterrânico bem 
como diversas glaciações das quais, a de 
Würm é a melhor conhecida. 
 
Nos séculos XII e XIII as terras 
pertenciam ao Rei e por doação à nobreza 
e ordens religiosas, algo comum na 
Europa da época. Durante o decorrer da 
Idade Média, os reis foram perdendo 
progressivamente o controlo exclusivo das 
suas florestas em favor dos nobres, da 
igreja, dos mosteiros e posteriormente 
das comunidades locais e comunas 
(Wickham, 1990). No nosso caso, é 
interessante salientar que o rei D. Dinis só 
pela Concordata de 1290 terminou as 
disputas que mantinha com a Santa Sé 
devido à usurpação de terras pelo Clero. A 
economia medieval foi, em grande parte, 
de subsistência e a riqueza, medida em 
terras para cultivo e pastoreio estava 
restringida ao clero e à nobreza. 
 
Durante a Idade Moderna (meados século 
XV(1) XVI e XVII) particularmente nas 
áreas planas da Europa assistiu-se a um 
progressivo aumento da economia agrícola 
através da diminuição da área não 
cultivada e da redução da área florestal e 
de pântanos (Paletto et al., 2008). 
Semelhanças com o que se passou 
nalgumas áreas do país são bem 
evidentes na descrição de Magalhães 
(1970): “A pressão da procura alimentar 
leva ao alargamento do cultivo para terras 
marginais. Em finais do século XV nota-se 
também um avanço para pauis que se 
procuram drenar, secar e aproveitar”. A 
desflorestação, pela necessidade de 

alargar a área de terras cultivadas para 
alimentar mais gente, aumentava a 
erosão. 
 
A política de expansão marítima que se 
acentuou no século XV e se prolongou 
pelo século XVI fez florescer a construção 
naval ao longo do litoral Português com 
consequências desastrosas a nível da 
arborização e em última análise, no 
próprio comércio marítimo. Por exemplo, o 
uso de madeiras verdes e a multiplicação 
de juntas nas naus fez com que a duração 
dos navios da Rota do Cabo fosse 
drasticamente reduzida de uma média de 
oito anos para uma média de dois, três 
anos (Costa, 1997). 
 
O fim da Idade Moderna coincide com o 
início da Revolução Industrial; a procura 
de matérias-primas aumentou 
substancialmente, em particular de 
madeira, de carvão e do ferro. Em 
Portugal, o desenvolvimento dos vinhos da 
Madeira e do Porto estimulou a 
importação de madeira de aduelas para os 
tonéis e para a marcenaria que foram os 
grandes responsáveis pelo deficit 
acumulado no comércio de madeira 
(Tabela 1) entre 1870 e 1929 (DHP, 
1992d). Dada a vocação Atlântica, a 
construção naval continuou a efectuar-se 
sendo os estaleiros da região norte os 
grandes impulsionadores da actividade 
entre 1860-1865. Lisboa aparece em 
terceiro lugar em termos de m3 
produzidos após Vila do Conde e Porto 
(Amândio, 1998). Por outro lado, 
aumentou substancialmente a área 
cultivada e a área florestal entre 1867 e 
1902 (Lains, 1995) a que não deve ser 
alheio a explosão demográfica entretanto 
ocorrida (ver Tabela 2). As velhas 
florestas da Europa há muito haviam 
deixado de existir precisamente devido ao 
desenvolvimento industrial, à demografia, 
à construção civil e naval. O que existe 
hoje, são monoculturas para alimentar o 
consumo desenfreado, que aumentaram 
13 M ha nos últimos quinze anos, ou seja 
o equivalente à superfície da Grécia 
(MCPFE, 2007). Por outro lado, se 
excluirmos a Federação Russa apenas 5% 
das florestas europeias são naturais o que 
significa que as restantes têm sido 
claramente influenciadas pelo homem. 
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Tabela 1. Importação ou exportação de madeira bruta ou trabalhada.  

  Importações Exportações 

  Valores declarados em escudos 

1870-79 805 420 200 050 

1880-89 1084 930 161 130 

1890-99 1326 820 258 410 

1900-09 1843 446 816 887 

1910-19 2325 857 1347 539 

1920-29 29 340 095 13 603 564 

Fonte: DHP (1992d) 
    

 

Tabela 2. Evolução demográfica de Portugal Continental. 

Ano População 

1527 1,100 000 – 1,400 000 

1636 1,100 000 

1732 2,143 368 

1768 2,408 698 

1801 2,931 930 

1821 3,026 450 

1835 3,061 684 

1838 3,224 474 

1841 3,396 972 

1854 3,499 121 

1858 3,584 677 

1861 3,693 362 

1864 3,829 618 

1878 4,160 315 

1890 4,660 095 

1900 5,016 267 

1911 5,547 708 

1920 5,621 977 

Fonte: DHP (1992b) 
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1.1. A expansão marítima e a 
construção naval 
 
Portugal foi desde sempre um país de 
marinheiros pelo que o comércio marítimo 
e as pescas foram importantes motores da 
economia a partir do século XII. A 
expansão do território para sul nos séculos 
XII e XIII realizou-se através da conquista 
dos portos de Alcácer do Sal, Silves e Faro 
o que foi conseguido através da preciosa 
ajuda da Marinha 
(http://www.marinha.pt). Em 1312 foi 
criada pelo rei D. Dinis (1279-1325) uma 
força naval permanente para acções de 
defesa do Reino. O rei D. Fernando (1367-
1383) preocupou-se com a criação de uma 
Marinha forte que servisse as suas 
aspirações militares e enriquecesse o 
Reino, tendo instituído em 1377, 
privilégios aos proprietários de navios com 
mais de 100 toneladas 
(http://www.marinha.pt). No entanto a 
política desastrosa com Castela que 
conduziu à crise de 1383-1385 arruinou 
grande parte da nossa capacidade naval 
(DHP, 1992b) que veio a ser de novo 
incrementada pelo Mestre de Aviz, D. João 
I (1385-1433). 
 
Durante o século XIV o desequilíbrio entre 
a procura de madeira e a oferta com 
origem nacional acentuou-se o que 
dificultou a regeneração da floresta 
portuguesa (Devy-Vareta, 1986). A 
política de expansão marítima que se 
acentuou no século XV e se prolongou 
pelo século seguinte fez florescer a 
construção naval não só no litoral 
Português como também no litoral 
Atlântico da Europa Ocidental. Por 
exemplo, na conquista de Ceuta em 1415, 
primeira cidade da costa africana ocupada 
por europeus, participaram 212 navios.  
 
A conquista de Azamor em 1513, na costa 
Atlântica de Marrocos, fez-se através de 
um poderoso ataque naval com cerca de 
500 navios. Mamora, outra cidade na 
costa Atlântica de Marrocos, foi 
conquistada em 1515 por uma força naval 
de aproximadamente 200 navios 
(Amândio, 1998) embora metade da frota 
tenha sido destruída com severas perdas 
humanas. 
 
A “Caravela” ou “Caravela Latina” que 
teve papel preponderante nas descobertas 
no século XV apresentava em média 50 
toneis (2) de capacidade (DHP, 1992b) 
enquanto os navios do século XVI já 
atingiam entre 400-600 toneis, como era 
o caso dos que faziam a Carreira da Índia 
(Domingues, 2004). A capacidade era 

encarada como uma medida do volume 
interno das áreas permanentemente 
fechadas que eram ocupadas na 
actividade comercial, apesar de esta 
avaliação ser muitas vezes controversa. 
No comércio marítimo o aumento da 
capacidade dos navios tentava compensar 
o custo da distância (Moreira, 1994). 
 
Por questões logísticas, os principais 
estaleiros portugueses tinham de ter por 
perto importantes áreas florestais, embora 
por exemplo, o estaleiro de Viana tivesse 
desde muito cedo dificuldade em obter 
matéria-prima. Aliás, por razões técnicas 
ligadas à construção naval as partes 
fundamentais da estrutura do navio 
dificilmente podiam ter origem nos 
mercados externos. O corte de madeira 
para essas partes (cavernas e balizas) 
obrigava os mestres carpinteiros a 
deslocarem-se à floresta e a escolherem 
as árvores adequadas (Baeta-Neves, 
1990). Com as florestas do litoral, em 
particular do Pinhal de Leiria, exauridas, a 
área de intervenção alargou-se para 
Abrantes, Sesimbra e coutos de Alcobaça 
(Costa, 1997). Contudo, para os mastros 
só o pinho nórdico (Pinus sylvestris) 
apresentava as características necessárias 
– peça única, já que eram muito escassos 
os exemplares de pinheiro bravo com as 
dimensões desejadas. 
 
A crise de construção naval no século XVII 
não era apenas Portuguesa. A escassez de 
madeira pode explicar a decadência, mas 
o custo dos navios (em geral triplicou ao 
longo do século XVI), o agravamento do 
preço dos factores de produção e a 
drástica redução da longevidade dos 
navios (Costa, 1997) foram aspectos que 
contribuiram decisivamente para o declínio 
do sector. A pirataria moura que infestou 
a costa Portuguesa em finais do século 
XVI e de forma crescente depois de 1609 
tornou-se um obstáculo ao comércio do 
Reino, quer à circulação interna de 
mercadorias, quer ao transporte para 
longas distâncias (Magalhães, 1997). 
Corsários ingleses, franceses e holandeses 
foram igualmente atraídos pelas riquezas 
(ouro, especiarias, açúcar) associadas às 
novas descobertas provocando danos 
irreparáveis no comércio e na frota em 
geral. 
 
1.2. Outras actividades responsáveis 
pelo declínio florestal 
 
A construção naval e o comércio marítimo 
associado foram o principal motor da 
desflorestação, embora as actividades 
industriais (pesca, metalurgia, sabão, 
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vidro) e a expansão demográfica tenham 
também contribuído para a perda de 
floresta.  
 
O comércio marítimo poderá ser de longa 
distância ou proximidade. No primeiro 
caso, podemos referir o que se iniciou pelo 
menos a partir de 1373 entre Portugal e a 
Liga Hanseática. Ao incremento das 
actividades pesqueiras pela Liga 
Hanseática faltava o indispensável sal que 
era aqui procurado, oferecendo em troca, 
cereais, madeira e outros produtos do 
Norte da Europa. Com o aprofundamento 
das relações comerciais, Portugal começou 
a vender, também, cortiça, vinho e azeite 
(DHP, 1992c). Outros exemplos, diziam 
respeito ao comércio de açúcar do Brasil 
para Portugal - século XVI e 
especialmente primeiro quarto do século 
XVII (Moreira, 1984) ou ao comércio de 
proximidade entre Viana e a Galiza e as 
Astúrias que era muito intenso a avaliar 
pelas entradas de navios provenientes 
dessas regiões (78%) nos anos de 1566 e 
1567 (Moreira, 1984) e pela diversidade 
de produtos transportados. 
 
O consumo de madeira pelas indústrias do 
vidro e de refinação de açúcar foi objecto 
de preocupação pela interdição da 
instalação de unidades nas proximidades 
de importantes manchas florestais 
(Documentos 1957-1962).  
 
Em relação à pesca longínqua do bacalhau 
nos bancos da Terra Nova, a primeira 
notícia data de 1527 e reporta um 
descarregamento de bacalhau no porto de 
Vila do Conde. Dados sobre o movimento 
de pesca do bacalhau no porto de Viana 
entre 1566-1567 são igualmente 
referenciados (Moreira, 1994). Em finais 
do século XV, princípio do século XVI 
iniciou-se a exploração de atum no 
Algarve. O crescimento deste tipo de 

pesca deveu-se ao processo de salga 
introduzido por sicilianos e 
acondicionamento em barris que se 
vendiam pelo Reino e se exportavam para 
Itália (Magalhães, 1970). A partir de 1620 
a pesca do atum entrou em perda 
irrecuperável pelos decénios seguintes 
(Magalhães, 1993) com reflexos na 
actividade tanoeira, indispensável para o 
transporte de peixe conservado a longas 
distâncias. 
 
Acontecimentos naturais como o 
terramoto de 1755 e a reconstrução de 
Lisboa bem como a série de anos frios e 
secos e os maus anos agrícolas da 
viragem do século (Devy-Vareta e Alves, 
2007) devem também ter contribuído para 
o agravar da desflorestação.  
 
A área cultivada passou de 1886 ha em 
1867 para 3111 ha em 1902 o que 
corresponde a um aumento de 35.1% 
(Lains, 1995), enquanto sensivelmente no 
mesmo período o efectivo populacional 
passou de 3.8 milhões de habitantes em 
1864 para 5.0 milhões em 1900 (DHP, 
1992b). 
 
A construção da ferrovia que se iniciou em 
meados do século XIX é mais um duro 
golpe no depauperado coberto florestal do 
continente. Data de Dezembro de 1844 a 
fundação da Companhia das Obras 
Públicas, cujo principal objectivo era 
construir o caminho-de-ferro, de Lisboa 
até à fronteira de Espanha. O primeiro 
troço entre Lisboa e Carregado foi 
inaugurado em 1856, sendo a ligação a 
Espanha assegurada em 1863 e a linha do 
Norte concluída em 1864 (DHP, 1992a). 
No que diz respeito ao número de 
quilómetros de vias construídas, os dados 
mostram a seguinte evolução (Tabela 3). 
 

 

Tabela 3. Evolução número quilómetros construídos 

Ano Km 

até 1877 952 

1885 1529 

1894 2353 

1902 2381 

1907 2753 

1912 2974 

  Fonte: DHP (1992a)   
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É possível concluir que na última metade 
do século XIX construi-se mais de 2000 
Km de ferrovia o que implicou um volume 
de madeira incalculável na forma de 
travessas, peças fundamentais dos carris. 
Em Portugal e para a via corrente, as 
actuais dimensões das travessas 
consoante se trate de uma Via larga 
(bitola 1668 mm ou bitola ibérica) ou de 
uma Via estreita (bitola 1000 mm ou 
bitola métrica) são as seguintes – 
2.80x0.26x0.13(m) e 1.85x0.24x0.12(m), 
respectivamente (Cruz, 
http://adfer.cp.pt/ferxxi/ed21/pdf/05.pdf. 
Ainda segundo o mesmo autor, as 
travessas de madeira equipam quase 
todas as vias antigas. A madeira mais 
usada é de pinheiro bravo para a via 
corrente. 
 
De acordo com a Refer 
(www.refer.pt/MenuPrincipal/TransporteFe
rroviario/Lexico.aspx) 
o espaçamento de travessas também 
designado por distância entre travessas, é 
a distância medida entre os eixos das 
travessas. É usual uma distância de cerca 
de 60 cm, na via larga, o que prefaz uma 
quantidade de 1 667 travessas por 
quilómetro.  
 
Se tivermos em atenção as medidas 
standard das travessas chegamos a um 
valor de 158 m3 de madeira por km de 
linha na via larga e 88 m3 por km de linha 
em via estreita. Se num espaço 
relativamente curto de 35 anos i.e., entre 
1877 e 1912 se construíram 2974 km de 
via, significou que o volume de madeira 
necessário variou entre um mínimo de 261 
712 m3 e um máximo de 469 892 m3, 
consoante se tratasse de uma via 
totalmente estreita ou totalmente larga, 
respectivamente. Acrescente-se que no 
fim de 1912, deveriam ter sido renovados 
os primeiros 952 km de linha construída 
até 1877, facto de que não dispomos 
informação. 
 
Seria interessante saber se no início dos 
caminhos de ferro, as travessas usadas 
foram sempre de pinheiro bravo ou 
adaptaram-se à matéria-prima 
predominante na zona de construção ou 
ainda o tempo médio de vida, sendo que 
actualmente as travessas devem ser 
mudadas a cada 20-30 anos. O Relatório 
do Conselho Nacional do Ambiente e do 
Desenvolvimento Sustentável (CNADS) 
entitulado “Reflexão sobre a 
sustentabilidade da política florestal 
Nacional” a propósito da desflorestação 
refere o seguinte: “com a expansão do 
caminho de ferro e o início da 

industrialização, nos fins do século XIX e 
início do século XX, dá-se nova destruição 
do que restava de carvalhais, a que se 
seguiram novas medidas minimizadoras 
dessa degradação” (CNADS, 2001), 
indicando que no início da ferrovia e pelas 
décadas seguintes foram os carvalhos a 
fornecer a matéria-prima para as 
travessas. 
 
1.3. Principais medidas de protecção 
florestal 
 
A madeira preferencial para a construção 
de navios provinha de Quercus suber, 
Quercus robur, Quercus faginea, Pinus 
pinaster e Pinus pinea. No final do século 
XV começaram a aparecer referências 
sobre a necessidade de poupar a floresta e 
por exemplo, em 1471 uma Carta Régia 
de D. Afonso V (1438-1481) proibiu as 
exportações de carvão e madeira do 
Algarve para Castela (Magalhães, 1970). A 
grande necessidade pode estar 
relacionada com o aumento da população 
em Castela ou segundo Magalhães 
(op.cit.) “uma forma de impedir o 
crescimento da frota do país vizinho”. 
 
Outra Carta Régia datada de 1474 
permitiu cortar árvores em áreas 
pertencendo ao clero, em redor de 
mosteiros (Devy-Vareta, 1986), o que nos 
dá uma ideia da escassez e da 
necessidade imperiosa de obter madeira. 
Existem testemunhos datados de 1455(3) 
em que se refere a exportação de madeira 
de Taxus spp. e Cedrus spp da Ilha da 
Madeira, entretanto descoberta, para o 
continente (DHP, 1992d). Apesar de 
algumas medidas de protecção, D. Manuel 
I (1495-1521) permitiu o uso de carvão 
de Quercus suber para a produção de 
sabão em Santarém, Abrantes e Torres 
Novas (Baeta-Neves, 1990). 
 
Proibiu-se o abate de sobreiros ao longo 
do rio Tejo entre Abrantes e Lisboa numa 
distância de 10 léguas em cada margem 
(Leis Extravagantes, 1569(4)). A madeira 
era usada principalmente para a obtenção 
de carvão. Idêntica situação ocorreu a Sul 
do rio Tejo em 1564 com a proibição a 
estender-se desde Alcácer do Sal até 
Setúbal, foz do rio Sado (Devy-Vareta, 
1986). 
 
O carvão do sobreiro tem elevado poder 
calorífico e a sua lenta combustão é 
apreciada como fonte de energia. Por 
outro lado, na Casa da Moeda o “carvão 
de sovoro” servia para fundir os metais 
preciosos e o seu uso era corrente para 
outras indústrias de fundição (Mauro, 
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1960). Acrescente-se que o sobreiro não 
só fornecia cortiça como as suas bolotas 
eram fontes de alimento pelo que a 
proibição do abate destas árvores tem 
uma preocupação acrescida.  
 
D. João III (1521-1557) por decreto de 
1524 estabeleceu uma política de 
bonificação para a construção naval “todos 
aquelles que naos de novo fizerem” 
receberão 100 cruzados por cada navio de 
130 toneladas de arqueação bruta e meio 
cruzado por cada tonelada acima de 130 e 
até a um máximo de 300. Acima deste 
último valor receberiam um cruzado por 
tonelada para além das bonificações 
anteriores (Boxer, 1981). Os privilégios ao 
comércio marítimo não foram sequer 
iniciados por D. Manuel I. Reinados 
subsequentes dos reis D. João III, D. 
Sebastião, D. Maria I e D. José I 
confirmaram sempre estas liberdades e 
privilégios, conscientes dos prestimosos 
serviços à vida do Reino (Amândio, 1988). 
 
No reinado de D. Sebastião (1557-1578) 
foi publicada a “Lei das Árvores” em 1565 
cujo principal objectivo era a reflorestação 
dos baldios ou terras de proprietários 
privados, com espécies dos Géneros 
Pinus, Quercus e Castanea tendo os 
Municípios um papel preponderante na 
aplicação da lei. 
 
No século XVI Lisboa ainda era o grande 
estaleiro no contexto nacional dada a 
proximidade de reservas florestais. Nesta 
altura iniciam-se um conjunto de acções 
para eliminar as indústrias que ameaçam 
a construção naval. Por exemplo, um 
alvará de 1559 proibia qualquer refinaria 
de açúcar numa área de 10 léguas em 
redor de Lisboa “Gastavão no refinar dele 
tanta lenha grossa que era cousa de haver 
falta dela e de se estroirem os pinhaes do 
Ribatejo os quaes eram muito necessarios 
para madeira com que se fazem as naos e 
navios” (Documentos 1957-1962). Em 
1562, aos vidreiros dos lugares do 
Ribatejo são interditas unidades numa 
extensão de 7 léguas em volta de Lisboa 
na margem esquerda do rio Tejo. Ordena-
se, inclusivamente, desmantelar as já 
existentes. 
 
1.4. O eclipse e o ressurgir das 
florestas 
 
Portugal atingiu no século XVIII o grau 
mais elevado de desflorestação, enquanto 
quer a cultura da vinha quer a dos cereais 
estava em expansão. Esta conclusão 
consta de um importante Relatório 
subscrito por Ribeiro e Delgado (1868) a 

pedido do Ministro das Obras Publicas, 
Comercio e Industria. Anteriormente, em 
1815, tinha sido publicado por Andrada e 
Silva um manifesto intitulado “Memória 
sobre a necessidade e utilidades do plantio 
de novos bosques em Portugal” onde se 
identificaram os principais problemas de 
gestão florestal e se apontaram soluções 
(Andrada e Silva, 1969).  
 
A visão de Andrada e Silva sobre o estado 
da floresta está bem expressa na 
afirmação “a pesar de muitas Ordenações 
e Regimentos que mandão fazer novas 
sementeiras e plantações, nossos bosques 
e arvoredos tem hido desapparecendo 
com huma rapidez espantosa ha pouco 
mais de hum seculo porque desde então 
não tem cessado as causas da sua ruina”: 
O mesmo Andrada e Silva tinha iniciado 
em 1805 a fixação e reflorestação das 
dunas móveis do Couto de Lavos através 
da plantação de Pinus spp. e entre outras 
espécies Artemisia crithmifolia L., Ulex 
spp., Cytisus spp., Spartium spp., 
Ammophila arenaria L. (Andrada e Silva, 
1969). 
 
Em 1824 foi criada a Administração Geral 
das Matas sob a supervisão do Ministério 
da Marinha, enquanto os Serviços 
Florestais foram fundados em 1886 tendo 
sido responsáveis pelo início dos 
programas de reflorestação das Serras da 
Estrela e Gerês. O Regime Florestal 
instituído pelos Decretos de 1901, 1903 e 
1905, procurou responder às necessidades 
de arborização de grandes extensões de 
incultos, travar a degradação acelerada 
dos recursos florestais provocada por uma 
utilização desregulada nos baldios 
serranos e colmatar as necessidades 
crescentes do desenvolvimento industrial 
em produtos florestais (AFN, 
http://www.afn.min-agricultura.pt/portal; 
Germano, 2004), constituindo assim um 
importante instrumento jurídico que 
permitiu a intervenção do Estado no 
fomento florestal do País e na gestão 
florestal de áreas do próprio Estado, em 
baldios e terrenos particulares. 
 
A Carta Agrícola e Florestal do País, do 
princípio do século XX, confirmou as 
grandes possibilidades de expansão da 
área florestal, com base na enorme área 
de incultos do País. O Plano de 
Povoamento Florestal de 1938, tinha como 
objectivos a continuação do revestimento 
florestal das dunas até ao seu termo 
(14.500 ha), o povoamento florestal dos 
terrenos baldios a norte do Tejo com uma 
superfície a arborizar de 420.000 ha, a 
instalação de reservas de vegetação em 



 Ecologi@ 4: 31-42 (2012) Artigos de Revisão 

 

ISSN: 1647-2829            38 

 

33.000 ha, a instalação de pastagens em 
60.000 ha para além de numerosas infra-
estruturas (AFN, http://www.afn.min-
agricultura.pt/portal; Germano, 2004). 
 
Os dados de Lains (1995) para os anos de 
1867 e 1902, confirmam a tendência de 
reflorestação entretanto observada. Em 
termos de utilização do solo, a área 
ocupada pela floresta aumentou de 14% 
para 22.1%, enquanto o aumento da área 
cultivada passou de 21.3% para 35.1%. 
Este aumento foi essencialmente 
conseguido pela reconversão de áreas 
incultas em áreas aráveis (Tabela 4). De 

acordo com Radich e Baptista (2005) o 
coberto florestal continental entre 1875 e 
2005, terá aumentado de 7% para 
aproximadamente um terço. Entre 1875 e 
1938 a área cresceu 1.8 milhões ha 
fundamentalmente através da acção de 
proprietários privados – nas áreas do 
Norte e Centro através da expansão do 
Pinus enquanto que no Sul através do 
aumento do “montado” i.e., Quercus 
suber e Quercus rotundifolia. Os Serviços 
Florestais entre 1939 e 1974, florestaram 
287 mil hectares, dos quais 272 mil na 
execução do Plano de Povoamento 
Florestal 

Tabela 4. Utilização do solo em Portugal em 1867 e 1902 

  1867 1902 

Superfície ha % ha % 

1. Cultivada 1.886 21.3 3.111 35.1 

2. Pastagens, 
pousios, charnecas 

2.072 23.4 1.926 21.7 

3. Floresta 1.240 14.0 2.332 22.1 

4. Inculta mas 
cultivável 

3.329 37.5 1.534 17.3 

5. Incultivável 341 3.8 341 3.8 

Total 8.868 100 8.868 100 

Fonte: Lains (1995). 

De um modo geral a Floresta portuguesa é 
recente. Portugal é o país da Europa em 
que a transição entre a desarborização e a 
reflorestação foi mais rápida - a área de 
floresta, que era de 4 a 7% em 1870, 
passou, num século, para mais de 30% do 
território continental (Pereira et al., 
2009). As diferentes avaliações feitas por 
Lains (1995), Radich e Baptista (2005) e 
Pereira et al., (2009), demonstram como 
é difícil conhecer com exactidão qual o 
grau de desarborização do país no fim do 
século XIX, embora não existam quaisquer 
dúvidas sobre a sua desflorestação. 
 
Um vulto de relevo na Silvicultura nacional 
foi Joaquim Vieira Natividade (1899-
1968). Em 1950 elaborou o "Plano para o 
Fomento e Defesa da Subericultura 
Mediterrânea", adoptado como plano de 
trabalho pela FAO. O tratado 
"Subericultura" (1950)(5) traduzido em 

várias línguas, foi considerado manual de 
estudo em várias universidades 
estrangeiras. É possivelmente, ainda hoje, 
o tratado mais moderno e completo sobre 
o sobreiro, estudado em todos os seus 
aspectos: botânico, florestal, tecnológico e 
económico (Pereda, 2008).  
 
É com a Lei nº 2069, de 1954, que se dá o 
primeiro passo significativo da política 
estatal, no domínio da florestação, 
visando a propriedade privada. Com os 
incentivos dados pela referida lei e o apoio 
previsto no Plano de Fomento Suberícola, 
iniciou-se a campanha de fomento do 
sobreiro em alguns territórios a Sul do 
Tejo, acabando por aparecer novas áreas 
de sobreiro, algumas delas fora das 
regiões tradicionais (Sudoeste alentejano 
e Algarve). “O que já se fez testemunha a 
existência de uma criteriosa política de 
apoio à cultura do sobreiro, traduzida em 
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realizacões efectivas e indispensáveis à 
salvaguarda de uma das grandes riquezas 
florestais portuguesas e ao 
aproveitamento de vastas superfícies onde 
as condições edafo-climáticas dificilmente 
consentem a introdução de outras 
essências de rentabilidade comparável” 
(Natividade, 1960). 
 
Apesar da Lei nº 2069 ter tido uma 
aplicação lenta e os fundos e estímulos 
serem reduzidos ficou uma obra notável 
para as gerações vindouras. A 
importância, extremamente positiva, da 
cortiça na economia e a evolução das 
actividades de produção e de 
transformação ao longo dos séculos XIX e 
XX está bem documentada no trabalho de 
Mendes (2002). 
 
Com a Revolução de 1974 operou-se a 
devolução dos baldios aos seus 
utilizadores embora as comunidades 
pudessem optar por manter os Serviços 
Florestais a gerir o seu património. No 
início dos anos oitenta foi lançado o 
Projecto Florestal Português/Banco 
Mundial, inicialmente previsto para durar 
entre 1981-1986, foi depois prolongado 
até 1989 e previa a florestação de 150 
000 ha, dos quais 90 000 ha pelos 
Serviços Florestais e o restante pela 
Portucel. Vieram a ser, de facto, 
arborizados 120 mil hectares, dos quais 
metade pelos Serviços Florestais (Vieira, 
1991).  
 

O Projecto Florestal Português/Banco 
Mundial assinalou o declínio da 
intervenção directa do Estado na 
florestação. No quadro da integração de 
Portugal na União Europeia, são 
transferidas para os proprietários a 
responsabilidade da elaboração, 
apresentação e execução dos projectos de 
arborização – entre 1986 até 1995, 
instalaram-se mais de 200 mil hectares de 
floresta, quase exclusivamente privados. 
(Radich e Baptista, 2005). 
 
De acordo com o último Inventário 
Florestal Nacional do século XX (1995-
1998) a área florestal de Portugal 
Continental correspondia a 3202x103 ha, 
sendo que destes 976x103 eram de Pinus 
pinaster, 672x103 de Eucalyptus globulus 
e 713x103 de Quercus suber (AFN, 2010).  
 
O Inventário de 2005-2006, mostra ainda 
que Pinus pinaster continua a ser a 
espécie florestal predominante ocupando 
885 019 ha, Eucalyptus globulus 739 515 
ha e finalmente Quercus suber 715 922 
ha, correspondendo a 27%, 23% and 
23%, da área florestal total, 
respectivamente (Tabela 5); Quercus 
rotundifolia ocupa 13% fundamentalmente 
a Sul do rio Tejo, enquanto outros 
Quercus spp apenas 5% (AFN, 2010). A 
área ocupada por Pinus pinea quase que 
duplicou do Inventário de 1995-98 para o 
de 2005-06, passando de 78x103 ha para 
130x103 ha. 

.

Tabela 5. Evolução da ocupação florestal de acordo com diferentes Inventários Florestais Nacionais. 

Espécies 1963-66 68-80 80-89 90-92 95-98 2005-06 

Pinus pinaster 1288 1293 1252 1047 976 885 

E.globulus 99 214 386 529 672 740 

Q.suber 637 657 664 687 713 716 

Q. rotundifolia 579 536 465   462 413 

Pinus pinea   35 50   78 130 

Outras coníferas   35 33   27 25 

Outros Quercus   71 112   131 150 

Castanea sativa   29 31   41 30 

Outras folhosas   148 115   102 86 

  2603 3018 3108 2263 3202 3175 

Fonte: AFN (2010); valores expressos em milhar ha 
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Dados do Instituto Florestal Europeu 
mostram que a esmagadora maioria da 
área florestal em Portugal (>90%) é 
propriedade privada (EFI, 2007), 
enquanto que a razão área 
florestal+lenhosa/habitante é baixa (0.35) 
comparada com a razão área 
terreno/habitante que é 0.92, indicando 
que as áreas florestais são fracamente 
povoadas. 
 
A tipologia florestal de Portugal 
Continental cuidadosamente caracterizada 
por (Godinho-Ferreira et al., 2005) 
evidencia 22 tipos diferentes de floresta e 
a respectiva distribuição geográfica, em 
que para além das espécies dominantes 
habituais, se têm expandido acaciais, 
giestais e estevais com uma área de 
ocupação de 0.6%, 4.3% e 7.5%, 
respectivamente, a que correspondem 18 
551 ha, 145 319 ha e 249 382 ha. 
A importância da Indústria Florestal na 
economia nacional traduz-se nos 
seguintes números (Esteves, 2009): 
 

- 5.3% do Valor Acrescentado 
Bruto nacional  
 

- 12% do Produto Interno Bruto da 
Indústria  
 

- 12% do emprego na Indústria  
10% das exportações 

 
2. Considerações finais 
 
Na história do comércio de madeira em 
Portugal distinguem-se 3 períodos (DHP 
1992d): A Idade Média, a Época Moderna 
e a Época Contemporânea. A primeira foi 
caracterizada pelo consumo interno 
fundamentalmente para construção naval. 
Lisboa, por exemplo, era abastecida pelo 
Pinhal de Leiria sendo o carvalho e o 
pinheiro manso as principais árvores 
utilizadas para a construção dos navios 
enquanto o pinheiro bravo era usado para 
os mastros e vergas. 
 
Na Época Moderna, devido à escassez de 
madeira de origem nacional, começou a 
importar-se esta matéria-prima do Norte 
da Europa (a partir do século XV, Danzig e 
Riga são os grandes fornecedores), Brasil, 
Açores e Madeira. Desta última, quase 
desaparece o coberto florestal dando lugar 
a campos de trigo e cultivo da cana-do-
acúcar. Finalmente no século XIX (Época 
Contemporânea) Portugal comprava muito 
mais madeira do que vendia, (ver Tabela 
1) fundamentalmente devido ao comércio 
dos vinhos da Madeira e do Porto. 
 

Indiscutivelmente, a construção naval 
como consequência da expansão marítima 
foi o grande motor da desarborização do 
país. Contudo, devemos salientar toda 
uma série de actividades industriais que 
consumiam madeira como por exemplo, a 
metalurgia, a indústria do vidro e da cana-
do-açúcar, a tanoaria, para além da 
intensa actividade pesqueira. Não 
podemos deixar de referir o aumento da 
área cultivada e de pastagem fruto da 
pressão demográfica. Se analisarmos a 
evolução da população desde o século XVI 
até ao século XX, concluímos que em 
1527 o efectivo populacional estimava-se 
entre 1.100.000 e 1.400.000 habitantes. 
Cerca de 200 anos depois, isto é, em 1732 
éramos 2.143.368, em 1835 já se 
ultrapassava os três milhões (3.061.648) 
e em 1920 chegámos aos 5.621.977 
(DHP, 1992b). A pressão sobre os 
recursos florestais tinha necessariamente 
de se fazer sentir a que não deve ser 
alheio a extrema pobreza da população 
que tinham na lenha e no carvão a única 
saída para as necessidades básicas de 
energia. 
 
Ultrapassado o ponto crítico de 
desarborização do país que ocorreu no 
século XVIII, medidas legislativas eficazes 
que se estenderam pelos séculos XIX e 
XX, reverteram substancialmente o estado 
calamitoso da nossa floresta, ainda que 
pouco diversificado, mas de grande 
importância para a economia nacional. 
Pena que os fogos que constantemente 
assolam o país já tenham destruído 
algumas das áreas mais belas do 
património florestal português. 
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(1) Para alguns autores a Idade Moderna iniciou-
se na data da tomada de Constantinopla pelos 
Otomanos em 1453 
 
(2) Medida de capacidade de carga usada na 
antiga construção naval (tonel = 50 almudes) 
 
(3) Alvise Cadamosto navegador e mercador 
Veneziano visitou o arquipélago em 1455 
 
(4) Leis Extravagantes – leis que surgem de 
forma avulsa para suprir lacunas ou corrigir 
soluções menos adequadas. 
 
(5) J.V. Natividade, 1950. Subericultura, DGSFA, 

Lisboa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


