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“Queremos introduzir nas florestas e nos restantes espaços 
naturais classificados e ou protegidos, mais gestão e melhor 
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C.B. - SPECO: Faz um balanço positivo do 
ano internacional das florestas em 
Portugal? 
  
Sim, sem dúvida nenhuma. Chamar a 
atenção para a Floresta, fora das 
situações críticas dos incêndios ou dos 
problemas graves das pragas e doenças, 
destacar o papel preponderante que esta 
tem na nossa qualidade de vida, quer 
pelos chamados bens tangíveis (como a 
rolha de cortiça associada a um bom 
vinho, ao papel de qualidade em que 
escrevemos, a embalagem que protege a 
nossa comida, a cadeira em que 
descansamos, o pinhão, o mel, a noz, a 
perdiz, a truta que saboreamos, entre 
tantas outras), quer pelos bens mais 
difíceis de “medir” (paisagem, oxigénio, 
conservação de solos, regulação da 
qualidade da água, sequestro de carbono 
e tanto mais), tem sempre que ser 
reconhecido. A celebração da Floresta, nas 
suas mais variadas formas, que promoveu 
mais de 800 iniciativas levadas a cabo 
pelas mais diversas instituições de cariz 
associativo, educativo, cultural, recreativo, 

profissional ou académico, tem que ser 
reconhecida e valorizada. 
Como meio de reforçar a floresta na 
agenda, para além de 2011, dos 
responsáveis políticos, dos decisores e da 
sociedade civil que em conjunto devem 
ser mobilizados para uma causa pública, 
decidimos manter a plataforma virtual 
existente durante o Ano, como ferramenta 
de comunicação privilegiada para quem 
quer saber, em qualquer altura do ano, 
em qualquer lugar do país, o que se está a 
fazer pela nossa floresta, com a nossa 
floresta e para a nossa floresta. 
Hoje, podemos orgulharmo-nos TODOS, 
tido a arte e o engenho para trabalhar 
pela floresta, para a floresta e com a 
floresta. De norte a sul do país, nos 
arquipélagos dos Açores e da Madeira, dos 
8 aos 80, do papel ao virtual, do terreno à 
sala, de um minuto a muitas horas, do 
pensar ao agir, TUDO para TODOS foi feito 
para que a nossa floresta entrasse no dia-
a-dia de cada português. Muito se fez, 
muito mais queremos continuar a fazer, 
com TODOS e para a floresta. 
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Qual o contributo que este sector pode dar 
para o país numa situação de crise? 
  
O sector florestal  contribui sempre para a 
balança positiva do nosso país, não só a 
nível económico, como também ambiental 
e social, como quer em tempo de crise ou 
não. A floresta é riqueza nacional, 
representando 3% do PIB nacional, 11% 
do PIB industrial, um VAN de 71%, 11% 
do total das exportações, à frente dos 
sectores do turismo, do têxtil e do 
calçado, emprega cerca de 260.000 postos 
de trabalho, e também porque é o habitat 
de 80% da biodiversidade terrestre, 
melhora a qualidade da água, protege os 
solos, sequestra carbono, valoriza a 
paisagem, as atividades e os serviços 
ambientais relacionados com o sector e os 
espaços florestais apresentam uma 
contribuição anual para a economia 
portuguesa de 1.300 milhões de euros. 
Quando pensamos nestes números 
associados ao seu significado para 
Portugal, percebemos a enorme 
importância estratégica de uma boa 
gestão do nosso património florestal, da 
nossa, enquanto Governo, ação como 
facilitador de processos para que estes 
agentes hoje existentes possam assegurar 
um crescendo nos patamares que já hoje 
representamos. Se há sector que é um 
exemplo globalmente, pela excelência dos 
produtos que valoriza na cadeia de 
transformação, pela especificidade que 
representa, pela facilidade de penetração 
e adaptação aos mercados, pela qualidade 
dos seus recursos humanos, pela aposta 
na investigação e inovação, pela 
preservação dos recursos a longo prazo, 
este sector é o florestal. 
  
Qual a visão estratégica para as florestas 
(nos próximos 20 anos)? 
  
Um dos  problemas apontado por todos os 
quadrantes políticos, da sociedade civil, 
dos agentes económicos da produção, 
prestadores de serviços, dos industriais 
tem sido a não constância das políticas no 
sector florestal. Nós estamos agora, 
enquanto país a atravessar uma crise 
profunda, mas como a Floresta também 
tem ciclos longos, assim é a linha 
orientadora que nos rege na política 
florestal. 
Portugal tem ao longo da sua História 
recente desde a aprovação da Lei de 
Bases da Política Florestal em 1996, por 
unanimidade, na Assembleia da República 
demonstrado a importância da união de 
todos em sintonia com um objetivo 
comum: a salvaguarda da floresta 
portuguesa. Assim, nasce em 2006 a 

Estratégia Nacional para as Florestas, 
atualmente em revisão e avaliação e que 
terá um papel certamente importante 
como orientador da visão estratégica que 
poderemos assumir para uma previsão a 
20 anos. Este processo pretende-se 
participado e acima de tudo partilhado, 
pois pedra basilar de qualquer visão que 
se pretenda implementar é que os 
principais visados, se revejam no quadro 
geral dos objetivos e das formas que se 
definam para os atingir. 
Alguns passos importantes já estão a ser 
dados, quer seja pela criação da Bolsa de 
Terras, quer pelas simplificações 
processuais que estão a ser avaliadas e 
implementadas no sector. Muito há ainda 
por fazer, mas a nossa forma de o fazer 
será sempre e passará sempre pela 
auscultação aos parceiros e pela 
integração dos seus contributos sempre 
que assim seja o melhor para o nosso país 
e para nossa floresta. 
  
Como vê o binómio florestas e 
biodiversidade? 
  
Para nós, sem dúvida que representa a 
ligação de dois “monómios”. Aliás, o 
caminho que ora nos propomos percorrer, 
com a fusão da Autoridade Florestal 
Nacional e o Instituto da Conservação da 
Natureza e Biodiversidade, com a gestão 
comum das florestas e da conservação da 
natureza e da biodiversidade, já noutras 
parte do Mundo é feito, e tanto quanto é 
do nosso conhecimento, com muito mais 
vantagens do que inconvenientes. Entre 
este compromisso está, certamente, uma 
política pública para a floresta portuguesa 
que possa ser eficaz nos objectivos de 
sustentabilidade, olhando e gerindo o 
território nas suas diferentes prestações 
de bens e serviços e fazendo com que a 
resultante seja promotora sustentada de 
desenvolvimento. 
É neste contexto que se insere a opção 
que fizemos de, em termos de 
organização da administração pública do 
património natural, criar um novo 
organismo, o Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas que junta as 
áreas de atuação dos atuais AFN e ICNB e 
que vem reforçar o nosso empenho em ter 
mais pessoas no terreno em ações de 
prevenção, vigilância e fiscalização. 
O quadro criado pela junção dos 
Ministérios que anteriormente tutelavam 
as áreas da Conservação da Natureza, da 
Biodiversidade e das Florestas, veio criar 
uma oportunidade histórica para se 
poderem optimizar as políticas e ações de 
intervenção nos ecossistemas naturais e, 
desta forma, possibilitar uma trajetória 
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segura para a sustentabilidade dos 
territórios agrícolas e agro-florestais os 
quais constituem o estrato do 
desenvolvimento das regiões 
desfavorecidas. 
Florestas e Áreas Classificadas e 
Protegidas, pelos motivos já referidos mas 
também porque, territorialmente, 
intersectam-se e sobrepõem-se com 
elevada ocorrência, aconselhavam uma 
convergência de atuação da Administração 
de modo a melhor gerir o património 
natural que regula, promover 
articuladamente oportunidades de 
desenvolvimento e optimizar a gestão 
logística, patrimonial e financeira dos 
recursos públicos. 
Com esta atitude queremos introduzir nas 
florestas e nos restantes espaços naturais 
classificados e ou protegidos, mais gestão 
e melhor gestão, cientes que com os 
mesmos recursos é possível fazer mais ou, 
pelo menos, melhor. 
A nova ordem mundial na conservação da 
natureza passa pelo envolvimento dos 
agricultores e agentes que trabalham a 
floresta para os levar para melhores 
praticas agrícolas, florestais e cinegéticas. 
Sem o envolvimento das populações 
qualquer política de conservação estará 
condenada ao fracasso. 
  
Quais as principais ameaças à floresta 
Portuguesa? 
  
Não podemos fugir da realidade e apesar 
de sabermos a força que tem a floresta 
portuguesa, também não é menos 
verdade que as principais ameaças a esta 
riqueza são igualmente graves: os 
incêndios, as pragas e as doenças. 
Se por um lado sabemos que o fogo faz 
parte do nosso clima mediterrânico, a 
verdade é que face a situações extremas 
de temperatura elevada, humidades do ar 
baixas e velocidades do vento acentuadas, 
torna-se extremamente difícil o controlo 
de um qualquer foco de ignição. Temos 
aprendido muito com a adversidade e 
assim temos em operacionalização total o 
Plano Nacional de Defesa da Floresta 
contra Incêndios (PNFDCI, 2006-2018), 
envolvendo vários agentes em torno de 
um objetivo comum: a diminuição de área 
ardida. 
As pragas provocadas pelos insectos, ou 
as doenças pelos fungos, vírus ou 
bactérias, têm igualmente depauperado a 
riqueza florestal, contudo, desde a 
investigação que é feita no nosso país, 
passando pelas alterações das técnicas 
que se utilizam na gestão florestal, o 
esforço tem sido substancial. Precisamos 
de continuar a trilhar este caminho, 

estando inclusive para o efeito a ser 
delineada uma abordagem concertada 
para a fitossanidade florestal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


