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NOTA DE APRESENTAÇÃO

A CULTIVAR é uma publicação de cadernos de análise e prospetiva, sob a 

responsabilidade editorial do GPP – Gabinete de Planeamento, Políticas e 

Administração Geral. A publicação pretende contribuir, de forma continuada, 

para a constituição de um repositório de informação sistematizada relacionada 

com áreas nucleares suscetíveis de apoiar a definição de futuras estratégias 

de desenvolvimento e a preparação de instrumentos de política pública.

A CULTIVAR desenvolve-se a partir de três linhas de conteúdos:

•  «Grandes Tendências» integra artigos de análise de fundo realizados por 

especialistas, atores relevantes e parceiros sociais, convidados pelo GPP. 

•  «Observatório» pretende ser um espaço para reunir, tratar e disponibilizar 

um acervo de informação e dados estatísticos de reconhecido interesse, mas 

que não estão diretamente acessíveis ao grande público.

•  «Leituras» destina-se a acolher a divulgação de documentos de organizações, 

nomeadamente aqueles a que o GPP tem acesso nos diversos fora nacionais

e internacionais. 
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A presente edição da CULTIVAR - Cadernos de Aná-
lise e Prospetiva é dedicada ao tema – O Eucalipto. 
Este tema prossegue a nossa linha editorial de 
apresentar análises abrangentes da agricultura, 
floresta, território e sistemas alimentares, o que se 
pode comprovar pelos contributos recebidos que 
compreendem um caráter marcadamente multifa-
torial. Ou seja, ao falar de uma simples árvore, aca-
bamos inevitavelmente por falar da nossa floresta.

A opção por este tema, que poderá, à primeira 
vista, parecer demasiado controverso no momento 
atual, tem precisamente por objetivo focalizar um 
debate que se encontra muito polarizado e assim 
promover uma abordagem com base no conhe-
cimento, nomeadamente científico, de modo a 
permitir uma reflexão fundamentada sobre um 
assunto que tem gerado expectativas muito diver-
gentes na nossa sociedade. 

Assim, na presente edição, com recurso a textos de 
especialistas que apresentam as várias perspetivas 
sobre a questão, conjugando o conhecimento das 
áreas ambientais e económicas, procura-se contri-
buir para esclarecer todos os envolvidos e o público 
em geral, permitindo uma visão global no contexto 
da economia e dos recursos naturais do país, do 
mundo rural e da floresta nacional em particular.

Convidamos a efetuar uma leitura completa dos 
vários textos, porque desse exercício poderemos 
retirar, mesmo com os pontos de vista diferentes 
dos vários autores, um conjunto vasto de informa-
ção com uma particular componente didática. De 
facto, nos diversos artigos encontramos transver-
salmente pontos comuns. São exemplos o reconhe-
cimento que o eucalipto faz e fará parte da nossa 
paisagem e que os povoamentos mal instalados 
provocam desequilíbrios naturais, bem como a 
necessidade de aprofundar o estudo e o conheci-
mento nestes domínios.  Destacamos, sobretudo, 
a constatação que a ausência de gestão ativa, em 
grande parte do território, incluindo nos povoa-
mentos de eucalipto, tem potenciado os desastres 
naturais que se têm repetido com maior frequência.

Para este ponto crucial – a gestão ativa da floresta 
– é preciso encontrar respostas, quer na cadeia 
de valor, quer nas políticas públicas. A criação de 
valor é o meio mais eficiente de gerar recursos 
para essa gestão, embora se admita que tal pode 
ter dificuldades de aplicação para todo o território 
nacional. A valorização dos nossos recursos endó-
genos – solo e floresta – só será possível se a ges-
tão for efetuada numa escala  com produtividades 
suficientemente remuneradoras e se houver uma 
responsabilização dos proprietários e produtores.

Editorial

EDUARDO DINIZ

Diretor-Geral do GPP
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A CULTIVAR, nos seus números 2 (sobre solo) e 11 
(sobre população e território) já tinha tido opor-
tunidade de refletir sobre a importância da gestão 
dos espaços florestais e das várias problemáticas 
que se relacionam com as questões de proprie-
dade, população, ordenamento do território, os 
proprietários e a gestão sustentável dos territó-
rios.

A secção Grandes Tendências começa com um 
artigo de José Miguel Cardoso Pereira, do Instituto 
Superior de Agronomia, em que o autor começa 
por chamar a atenção para o facto de que “muito 
mais do que fogos florestais, Portugal tem fogos 
rurais, na medida em que apenas pouco mais de 
1/3 da área queimada nas últimas décadas estava 
ocupada por povoamentos florestais.” Debruça-se 
depois sobre a questão da seletividade do fogo em 
termos de uso do solo para concluir que embora 
ela exista, tende a diminuir com a dimensão dos 
fogos e que “as diferenças de intensidade de gestão 
e de estrutura dos povoamentos são mais importan-
tes do que as características intrínsecas da espécie 
para determinar quais as florestas mais afetadas 
pelo fogo”. 

Segue-se um artigo de Joaquim Sande Silva e 
Ernesto de Deus, da Escola Superior Agrária de 
Coimbra e do Centro de Ecologia Aplicada Baeta 
Neves, que se chama reveladoramente “O que 
sabemos (e não sabemos) sobre as populações 
naturais de eucalipto em Portugal”. O documento 
“pretende (…) fazer uma pequena revisão sobre o 
estado atual do conhecimento sobre estas popula-
ções [de eucalipto], tomando sobretudo como base 
alguns estudos recentes feitos em Portugal, mas 
recorrendo também em alguns casos a trabalhos 
noutras regiões do mundo onde a espécie foi intro-
duzida.” Os autores abordam as questões do aban-
dono das plantações de eucalipto, da regeneração 
natural e da capacidade de dispersão da espécie, 
enquanto fatores de risco que precisam de ser 
mais bem estudados, e ainda da integração eco-
lógica da espécie no nosso país, concluindo sobre 

a importância de aumentar o conhecimento sobre 
todos estes aspetos.

No artigo que se segue, “Uma visão sobre o euca-
lipto em Portugal”, Elizabete Marchante e Hélia Mar-
chante, respetivamente do Centre for Functional 
Ecology da Universidade de Coimbra e da Escola 
Superior Agrária de Coimbra, abordam vários con-
ceitos relacionados com a presença do eucalipto 
no território nacional. Baseado em referências 
bibliográficas atuais, este artigo aborda alguns 
aspetos económicos, faz uma análise crítica de 
estudos publicados sobre os impactes negativos 
desta espécie em termos ambientais, enquadra e 
analisa o comportamento invasor do eucalipto e 
faz algumas considerações sobre a germinação e a 
sobrevivência do eucalipto após os fogos de 2017. 
As autoras finalizam, dizendo “em tom de conclu-
são” que não faz sentido eliminar o eucalipto da 
nossa paisagem e economia, embora a expansão 
descontrolada por via seminal seja um problema 

Prof. Azevedo Gomes junto a Eucalyptus obliqua, Sintra, 1960
DGSFA – Fotografia do acervo ICNF
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que necessita de atenção, sendo mesmo de consi-
derar a redução de área no quadro de um debate 
construtivo para uma melhor gestão florestal de 
todo o território.

O documento “A expansão do eucalipto alterou o 
regime de incêndios em Portugal?”, elaborado por 
Paulo Fernandes e Nuno Guiomar, das Universi-
dades de Trás-os-Montes e Alto Douro e Évora res-
petivamente, coloca uma das mais generalizadas 
perguntas sobre estas matérias, dando contributos 
para uma resposta tecnicamente sustentada. São 
apresentados números sobre área ardida, e sua 
relação com a área total de eucalipto, dimensão 
dos incêndios e severidade dos fogos, tirando con-
clusões e apontando pistas para trabalhos futuros, 
nomeadamente que “o facto de o regime de fogo não 
ter sido influenciado pela eucaliptização do país não 
significa que não o venha a ser no futuro. As soluções 
técnicas são conhecidas e implicam gestão ativa e 
profissional e um incremento significativo da gestão 
do combustível e da silvicultura preventiva”.

O primeiro artigo do Observatório, da autoria de 
João Ferreira do Amaral, avalia, de forma aproxi-
mada, o valor económico da fileira do eucalipto 
destacando a importância do VAB de 1,12 mil 
milhões de euros que representa 39% de toda a 
atividade baseada na floresta e 0,7% do VAB nacio-
nal e o seu contributo em 1,7 mil milhões de euros 
na balança comercial. Destaca ainda o emprego 
nas atividades ligadas ao eucalipto. Apresenta 
duas abordagens complementares para avaliar os 
aspetos da dinâmica da fileira e as relações macro-
-setoriais, sendo a primeira uma análise sucinta 
referente ao período 2007-2017 e a segunda os 
impactes das interações entre matérias-primas, 
produtos intermédios e produtos finais, tendo por 
base três produtos: a madeira de eucalipto, a pasta 
e o papel e cartão

Domingos Patacho, da Quercus, aborda em seguida 
as diversas vertentes em que o eucalipto pode 
constituir um risco (recursos hídricos, erosão, bio-

diversidade, fogo, fitossanidade, caráter invasor), 
centrando-se depois nos problemas decorrentes 
da sua expansão, sobretudo se descontrolada, e na 
necessidade de garantir um efetivo planeamento e 
ordenamento florestal.

Nuno Coimbra, produtor na zona da Chamusca, 
tendo por base a experiência de gestão florestal na 
propriedade da família, descreve a racionalidade da 
opção pela cultura do eucalipto, incluindo o deta-
lhe da conta de cultura, e releva o contributo desta 
espécie, tendo em conta a sua rentabilidade num 
relativo curto espaço de tempo, na manutenção da 
propriedade em bom estado de conservação.

Segue-se uma análise do ICNF, que descreve o 
enquadramento técnico e jurídico subjacente à 
exploração do eucalipto em Portugal e, em particu-
lar, o regime jurídico aplicável desde 2013 às ações 
de arborização e rearborização e a relação com a 
utilização do eucalipto.

Da autoria do GPP, são apresentados três textos 
sobre o tema. O primeiro, em linha com a principal 
dificuldade identificada nos textos da secção Gran-
des Tendências, é uma identificação e uma análise 
sumária dos instrumentos de política de promoção 
da gestão ativa dos espaços florestais. O segundo 
apresenta de forma esquematizada alguns dados 
sobre a cultura do eucalipto em Portugal e as polí-
ticas públicas, onde se relaciona a evolução da 
área de eucalipto com um conjunto de legislação 
e com o desenvolvimento da indústria de pasta de 
papel. O Observatório termina com uma caracte-
rização económica do complexo florestal, sendo 
realizada uma análise à atividade silvícola, onde se 
destaca o peso da madeira de eucalipto na estru-
tura de produção silvícola, e à fileira do eucalipto, 
na qual se destaca o elevado nível de aprovisio-
namento interno de madeira de eucalipto para 
produção de pasta de madeira, embora com ten-
dência decrescente em resultado do aumento da 
procura por parte da indústria, que apresenta uma 
elevada orientação exportadora.
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Dada a dimensão e o número dos artigos apresen-
tados nesta edição da CULTIVAR temos de dispen-
sar a habitual secção Leituras, mas não queremos 
deixar de chamar a atenção para a vasta bibliogra-
fia que tem sido publicada sobre esta matéria, da 
qual destacamos o livro de referência O Eucaliptal 
em Portugal – Impactes Ambientais e Investigação 
Científica, de vários autores com coordenação 
editorial de António Monteiro Alves, João Santos 
Pereira e João M. Neves Silva, 2007, ISA Press, e 
uma importante coleção de livros dedicados à flo-
resta e, em particular, aquele que se debruça sobre 
os Pinhais e eucaliptais – a floresta cultivada, de 
vários autores com coordenação editorial de Joa-
quim Sande Silva, 2007, numa edição conjunta do 
jornal Público, FLAD e LPN. 

De referir também um artigo sobre o papel da 
madeira no desenvolvimento rural, na redução da 
pobreza e na mitigação das alterações climáticas 
(“Forestry for rural development, poverty reduction 
and climate change mitigation: we can help more 
with wood”), de E. K. Sadanandan Nambiar, 2015, 
Australian Forestry e um relatório do World Wide 
Fund (WWF) Espanha e da Associação Natureza 
Portugal/WWF (ANP) sobre a questão dos incêndios 
na Península Ibérica intitulado O barril de pólvora 
do Noroeste, de Lourdes Hernández, 2018. 

Note-se ainda que foram recentemente publicados 
pela FAO dois relatórios relevantes neste âmbito: 

E.globulus em 1.º plano e E. diversicolor com 60 m
ao fundo, Vale de Canas, Coimbra, 1954
DGSFA – Fotografia do acervo ICNF

The State of the World’s Forests 2018 – Forest 
pathways to sustainable development e State of 
Mediterranean Forests 2018 (este último em con-
junto com Plan Bleu). Na página da CULTIVAR, dis-
ponibilizaremos bibliografia complementar sobre 
esta temática.

https://www.researchgate.net/profile/Joao_Silva46/publication/236841428_O_Eucaliptal_em_Portugal_Impactes_Ambientais_e_Investigacao_Cientifica/links/5a4fa59d4585151ee284f234/O-Eucaliptal-em-Portugal-Impactes-Ambientais-e-Investigacao-Cientifica.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Joao_Silva46/publication/236841428_O_Eucaliptal_em_Portugal_Impactes_Ambientais_e_Investigacao_Cientifica/links/5a4fa59d4585151ee284f234/O-Eucaliptal-em-Portugal-Impactes-Ambientais-e-Investigacao-Cientifica.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Joao_Silva46/publication/236841428_O_Eucaliptal_em_Portugal_Impactes_Ambientais_e_Investigacao_Cientifica/links/5a4fa59d4585151ee284f234/O-Eucaliptal-em-Portugal-Impactes-Ambientais-e-Investigacao-Cientifica.pdf
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/relatorio_anpwwf___o_barril_de_polvora_do_noroeste_2018.pdf
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/relatorio_anpwwf___o_barril_de_polvora_do_noroeste_2018.pdf
http://www.fao.org/state-of-forests/en/
http://www.fao.org/state-of-forests/en/
http://planbleu.org/en/publications/state-mediterranean-forests-2018
http://planbleu.org/en/publications/state-mediterranean-forests-2018
http://www.gpp.pt/index.php/publicacoes-gpp/cultivar-cadernos-de-analise-e-prospetiva
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Eucaliptos, fogos e outras coisas mais

JOSÉ MIGUEL CARDOSO PEREIRA

Centro de Estudos Florestais, Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa

1. Introdução

Os grandes incêndios de 2017, que causaram 115 
mortos e queimaram quase meio milhão de hec-
tares, estimularam o debate sobre as causas desta 
problemática recorrente 
em Portugal. Uma das com-
ponentes mais polémicas 
desse debate é a da medida 
em que as áreas de eucalip-
tal contribuem para a frequ-
ência de grandes incêndios 
e para a extensão das áreas 
queimadas. Está disponível informação capaz de 
ajudar a esclarecer a questão e a recentrar a formu-
lação do problema, chamando a atenção para as 
extensas mudanças do uso da terra que ocorreram 
em Portugal durante o último século e os profun-
dos impactes que elas, conjugadas com alterações 
demográficas e climáticas, tiveram sobre os regi-
mes de fogo. 

2. Áreas queimadas e incidência do fogo

Convém começar por recordar que, muito mais do 
que fogos florestais, Portugal tem fogos rurais, na 
medida em que apenas pouco mais de 1/3 da área 
queimada nas últimas décadas estava ocupada 

por povoamentos florestais. A Figura 1 mostra que 
metade da área queimada entre 1996 e 2014 era de 
matos e pastagens. O pinhal bravo e o eucaliptal 
são responsáveis por percentagens muito inferio-
res e próximas entre si, enquanto a contribuição 

das áreas de sobreiro é bas-
tante pequena. Estes quatro 
grandes tipos de ocupação 
do solo representam 80% 
da área queimada no perí-
odo analisado.

... muito mais do que fogos florestais, 
Portugal tem fogos rurais, na medida 
em que apenas pouco mais de 1/3 da 
área queimada nas últimas décadas 

estava ocupada por povoamentos 
florestais. 

Figura 1 – Distribuição percentual da área queimada 
em Portugal por tipo de ocupação do solo, no período 
1996-2014. Durante este período ardeu um total de 
2 364 807 hectares (ICNF, 2015)
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Os números de incidência do fogo (Tabela 1), ou 
seja, as áreas queimadas entre 1996 e 2014, con-
tabilizadas em proporção das áreas dos respetivos 
tipos de ocupação do solo existentes em 2005, apre-
sentam valores muito altos para matos e pastagens, 
bem como para o pinhal bravo. Apesar de a incidên-
cia ser um pouco mais baixa para o eucaliptal, em 19 
anos ardeu cerca de 1/3 da área inventariada a meio 
do período em análise. Apenas a área de sobreiro é 
substancialmente menos afetada pelo fogo.

3.   Seletividade do fogo face aos 
diferentes tipos de ocupação do solo

A questão da incidência do 
fogo sobre diferentes tipos 
de vegetação que ocupam 
o solo pode ser tratada de 
forma mais aprofundada, 
recorrendo a métodos esta-
tísticos que permitem ava-
liar se determinados tipos de vegetação são afe-
tados pelo fogo em proporção significativamente 
diferente daquela que seria de esperar, atendendo 
à sua abundância no terri-
tório. Este tipo de estudos 
assenta numa metáfora 
que trata o fogo como um 
herbívoro e estuda os seus 
padrões de “preferência” e 
“rejeição” (“seletividade”) 
para vários tipos de vege-
tação, tomando de emprés-
timo metodologias desen-

volvidas para a análise da seleção de recursos por 
animais (Manly et al., 2007). 

Em Portugal, três centros de investigação – Cen-
tro de Estudos Florestais do Instituto Superior de 
Agronomia (U. Lisboa), Centro de Ecologia Apli-
cada (InBio, U. Porto) e Centro de Investigação e de 
Tecnologias Agroambientais e Biológicas (UTAD) 
– realizaram vários estudos sobre seletividade do 
fogo relativamente ao tipo de vegetação e obtive-
ram conclusões convergentes. No primeiro destes 
trabalhos, Nunes et al. (2005) estudaram 506 fogos 
ocorridos em Portugal no ano de 1991 e concluíram 

que eram seletivos relativa-
mente ao tipo de vegetação 
que encontravam na sua 
propagação, tendendo a evi-
tar áreas de culturas anuais, 
mosaicos de policulturas 
agrícolas, vinhas, pomares e 
olivais, enquanto manifesta-

vam clara preferência por matagais. A seletividade 
revelou-se mais pronunciada nos fogos de menor 
dimensão, embora os grandes incêndios tenham 

revelado preferências por 
áreas de pinhal bravo. Bar-
ros e Pereira (2014) analisa-
ram um conjunto de dados 
com 5 712 fogos, registados 
nos anos de 1990 a 1994 
e correspondendo a uma 
área queimada total de 
442  924 ha. Distinguiram 
um pequeno número de 

Tabela 1 – Incidência do fogo nos principais tipos de ocupação do solo (1996 – 2014), excluindo as Outras ocupações

Área queimada, 1996-2014 (ha) 
(1)

Área total, 2005 (ha) 
(2)

Incidência 
(1)/(2)

Matos e pastagens 1 188 171 2 720 297 0,44

Pinheiro bravo   363 954 795 489 0,46

Eucalipto   270 130 785 762 0,34

Sobreiro    73 014 731 099 0,10

 Este tipo de estudos assenta numa 
metáfora que trata o fogo como um 
herbívoro e estuda os seus padrões 

de “preferência” e “rejeição” 
(“seletividade”) para vários tipos de 

vegetação ...

... 506 fogos ocorridos em Portugal 
no ano de 1991 ... eram seletivos 

relativamente ao tipo de vegetação 
que encontravam na sua propagação, 

tendendo a evitar áreas de culturas 
anuais, mosaicos de policulturas 

agrícolas, vinhas, pomares e olivais, 
enquanto manifestavam clara 

preferência por matagais.
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tipos de ocupação do solo 
(culturas anuais, montado, 
eucaliptal, pinhal bravo e 
matos) e aprofundaram a 
questão da variação da seletividade exercida pelo 
fogo em função do tamanho da área queimada. As 
culturas anuais, o montado e o eucaliptal foram, 
por ordem decrescente, evi-
tados pelo fogo, enquanto o 
pinhal bravo e, sobretudo, 
os matos foram preferidos 
(Figura  2). Desta análise, 
resultou também clara a 
redução de seletividade 
(preferência ou rejeição) 
com o aumento do tamanho 
dos fogos, ou seja, a propa-
gação dos grandes incên-
dios é bastante indiferente 
aos tipos de vegetação que 
encontra pela frente. Tal 
deve-se ao facto de estes 
incêndios tenderem a ocorrer em áreas extensas e 
com elevadas cargas de combustível quase ininter-
ruptas, sob condições meteorológicas severas de 
calor, secura e vento.

... a propagação dos grandes incêndios 
é bastante indiferente aos tipos de 

vegetação que encontra pela frente.

Os maiores incêndios concentraram-se 
em áreas com grande continuidade 

de elevadas cargas de combustível e 
desprovidas do mosaico heterogéneo 
de idades e estruturas da vegetação 
induzido pela ocorrência ocasional 
de fogo ... o tamanho dos grandes 

incêndios é determinado por variáveis 
de estrutura da paisagem, parcialmente 

passíveis de modificação com 
instrumentos de planeamento e gestão 

territorial.

Fernandes et al. (2016) estu-
daram as variáveis expli-
cativas do tamanho de 609 
fogos com área superior a 

100 ha cartografados em Portugal no período entre 
1998 e 2008 e demonstraram que ele não depende 
do tipo de ocupação do solo, nem da composi-

ção da floresta. Os maiores 
incêndios concentraram-se 
em áreas com grande conti-
nuidade de elevadas cargas 
de combustível e despro-
vidas do mosaico heterogé-
neo de idades e estruturas 
da vegetação induzido pela 
ocorrência ocasional de 
fogo. Os autores concluíram 
que o tamanho dos grandes 
incêndios é determinado por 
variáveis de estrutura da pai-
sagem, parcialmente pas-
síveis de modificação com 

instrumentos de planeamento e gestão territorial.

O estudo de Moreira et al. (2009) incidiu sobre 5 591 
áreas queimadas entre 1990 e 1994 e apresentou 

Figura 2 –  Seletividade do fogo para diferentes tipos de ocupação do solo, segundo o índice de Jacobs (Barros e 
Pereira, 2014). Os limites superior e inferior das caixas representam, respetivamente, o percentil 75 e 25, enquanto 
a barra entre eles corresponde ao valor mediano do índice de Jacobs. As barras horizontais nos “bigodes” das caixas 
representam a última observação dentro do limite de ±1,5 a distâncias interquartis e o símbolo ‘+’ assinala observa-
ções desviantes (outliers)
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conclusões semelhantes às de trabalhos já refe-
ridos. Os autores identificaram os matos como o 
único tipo de ocupação do solo ativamente prefe-
rido pelo fogo. O conjunto 
das florestas foi o menos 
evitado, enquanto as cul-
turas agrícolas anuais e 
permanentes e os sistemas 
agroflorestais foram os mais 
fortemente rejeitados pelo 
fogo. De entre as florestas, 
o fogo revelou níveis de 
rejeição muito semelhantes 
entre eucaliptais e as outras 
folhosas (sobretudo sobreiro, azinheira, florestas 
mistas de sobreiro e azinheira, e os carvalhos roble 
e negral), mas muito menor rejeição para o pinhal 
bravo e as florestas mistas. Moreira et al. (2009) 
consideraram as diferenças na estrutura dos povo-
amentos, nomeadamente quanto à continuidade 
vertical do combustível (a distância entre o topo 
do estrato arbustivo no sub-bosque e a base das 
copas do arvoredo) como a principal razão para as 
claras diferenças entre eucaliptais e pinhais bra-
vos. A intensidade de gestão praticada no eucalip-
tal, nomeadamente desbastes, desramações e lim-
peza de matos, sobretudo nas áreas sob a alçada 
das grandes empresas industriais, reduz-lhes 
mais a continuidade vertical da vegetação do que 
na maior parte do pinhal 
bravo, menos intensamente 
gerido. A estas diferenças 
nas práticas de silvicultura 
acresce o facto de que as 
empresas industriais da 
fileira do eucalipto têm 
meios próprios de preven-
ção e combate que redu-
zem a vulnerabilidade e exposição das suas matas 
ao fogo. Os autores concluem que as diferenças de 
intensidade de gestão e de estrutura dos povoa-
mentos são mais importantes do que as caracterís-
ticas intrínsecas da espécie para determinar quais 
as florestas mais afetadas pelo fogo.

Fernandes (2009) aprofundou a questão das 
importâncias relativas da espécie e da estrutura 
dos povoamentos florestais na determinação da 

sua suscetibilidade ao fogo, 
recorrendo a uma tipolo-
gia de florestas do Inventá-
rio Florestal Nacional que 
combina a espécie arbórea 
dominante com medidas de 
estrutura, como a altura e a 
densidade dos povoamen-
tos. Este estudo confirmou a 
predominância da estrutura 
do arvoredo e da intensi-

dade de gestão dos combustíveis sobre a natureza 
da espécie arbórea dominante, tendo identificado 
um gradiente de suscetibilidade crescente desde 
povoamentos altos e abertos, de várias espécies 
(altos e fechados no caso do sobreiro), até povoa-
mentos baixos e densos de pinhal bravo, eucaliptal 
e acácia.

O artigo de Silva et al. (2009) recorreu a várias 
métricas para avaliar a propensão para arder de 
vários tipos de floresta (não analisaram áreas agrí-
colas nem de matos) e produziu a seguinte orde-
nação decrescente: pinhal bravo, eucaliptal (ex-ae-
quo com florestas de folhosas diversas), florestas 
de coníferas diversas, montado de sobreiro, souto 

de castanheiros, montado 
de azinho e pinhal manso. 
Os quatro primeiros tipos 
de floresta revelaram susce-
tibilidades ao fogo bastante 
próximas entre si e substan-
cialmente mais altas do que 
as dos quatro últimos tipos. 
As diferenças de intensi-

dade de gestão entre pinhal bravo e eucaliptal 
foram novamente consideradas como a principal 
razão para a ordenação relativa destes dois tipos 
de floresta. A baixa propensão ao fogo dos mon-
tados deve-se ao seu caráter de sistemas agroflo-
restais, com baixa densidade de arvoredo, conso-

De entre as florestas, o fogo revelou 
níveis de rejeição muito semelhantes 
entre eucaliptais e as outras folhosas 

(sobretudo sobreiro, azinheira, florestas 
mistas de sobreiro e azinheira, e os 

carvalhos roble e negral), mas muito 
menor rejeição para o pinhal bravo e as 

florestas mistas. 

...  as diferenças de intensidade de 
gestão e de estrutura dos povoamentos 

são mais importantes do que as 
características intrínsecas da espécie 

para determinar quais as florestas mais 
afetadas pelo fogo.
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ciada com culturas agrícolas anuais ou pastagens, 
que previnem a acumulação de elevadas cargas de 
combustível arbustivo. O mesmo tipo de explicação 
vale para os soutos de castanheiros, também eles 
sistemas que tipicamente integram agricultura e 
pastagem e se caraterizam por relativa baixa densi-
dade de arvoredo. Quanto ao pinhal manso, a con-
formação natural das suas copas, conjugada com 
podas intensas, garante a descontinuidade vertical 
da vegetação necessária para dificultar a subida do 
fogo ao copado, mas mesmo nessa eventualidade, 
a baixa densidade do arvoredo previne a propaga-
ção através das copas (Silva et al., 2009).

Em resumo, existe um substancial corpo de resulta-
dos de investigação que revela que o eucaliptal não 
é o tipo de ocupação do solo, nem sequer de flo-
resta, mais suscetível ao fogo. Mais do que isso, os 
vários estudos de seletividade do fogo face aos tipos 
de vegetação realizados em Portugal concordam em 
que, muito mais do que a escolha da espécie arbórea 
dominante, são as intensidades de gestão dos povo-
amentos florestais e de redução dos combustíveis de 
superfície que determinam as diferenças observadas 
na incidência do fogo em florestas.

4.   Alterações do uso da terra, transição 
florestal e regimes de fogo

Dos resultados apresen-
tados na secção anterior, 
parece depreender-se que 
serão os matos e pasta-
gens os maiores responsá-
veis pelo problema do fogo 
rural em Portugal. Moreira 
et al. (2009) comentaram a 
elevada incidência do fogo 
neste tipo de ocupação do 
solo, chamando a atenção 
para a menor prioridade 
que lhes é dada na supres-
são do fogo, porque a sua 
cobertura vegetal é consi-

derada pouco valiosa, para o facto de ocuparem 
zonas declivosas que agravam o comportamento 
do fogo e dificultam o combate, e também para o 
elevado número de ignições registado nestas áreas, 
que são queimadas recorrentemente para renova-
ção da vegetação. Este último aspeto é particu-
larmente relevante: na comparação entre pinhal 
bravo e eucaliptal, vimos que as diferenças de 
suscetibilidade ao fogo se devem menos a caracte-
rísticas intrínsecas das espécies do que a diferen-
ças quantitativas na intensidade de gestão. O que 
distingue os matagais e pastagens, que registam a 
mais alta incidência de fogo, dos outros grandes 
tipos de ocupação do solo é uma diferença mais 
profunda, de natureza qualitativa: enquanto nas 
florestas e áreas agrícolas o fogo é normalmente 
indesejado e considerado destrutivo, nos mata-
gais e pastagens ele é sobretudo uma ferramenta 
de gestão silvo-pastoril para renovo da vegetação, 
que a torna mais palatável para os pequenos rumi-
nantes. 

Seijo e Grey (2012) abordam esta diferença entre 
tipos de fogo no seu tratamento dos regimes de 
fogo antropogénico em Espanha, em que distin-
guem regimes de fogo antropogénico pré-indus-
triais (RFAPI) e regimes de fogo antropogénico 
industriais (RFAI). Definem como regime de fogo 

antropogénico aquele em 
que os padrões do fogo são 
formatados pela dinâmica 
das interações entre a vege-
tação e a atividade humana. 
Os RFAPI caraterizam-se por 
satisfazer as necessidades 
económicas e culturais das 
populações locais, tendo 
a sua origem em práticas 
do período pré-industrial. 
Neste tipo de regime, os 
fogos tendem a ser de baixa 
intensidade, frequentes, 
confinados a áreas pré-de-
terminadas, efetuados em 

... na comparação entre pinhal bravo 
e eucaliptal, vimos que as diferenças 
de suscetibilidade ao fogo se devem 
menos a características intrínsecas 

das espécies do que a diferenças 
quantitativas na intensidade de gestão. 

... enquanto nas florestas e áreas 
agrícolas o fogo é normalmente 

indesejado e considerado destrutivo, 
nos matagais e pastagens ele é 

sobretudo uma ferramenta de gestão 
silvo-pastoril para renovo da vegetação, 

que a torna mais palatável para os 
pequenos ruminantes. 
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alturas do ano ditadas por circunstâncias locais, 
incluindo durante o Inverno, o que dá origem a 
épocas de fogo longas. Os RFAPI produzem paisa-
gens de matas abertas e mosaicos de vegetação 
arbustiva com cargas de combustível variadas, 
campos agrícolas e pastagens. Em contraste, nos 
RFAI a época de fogo tende a ser mais curta e con-
centrada no verão, a frequência de fogo é mais 
baixa e a intensidade mais alta, originando fogos 
de copas e mega-incêndios. Este tipo de regime 
de fogo ocorre sobretudo em áreas com grandes 
extensões de plantações florestais. Seijo (1997) 
considera os RFAPI como regimes de “fogo bom” e 
os RFAI como regimes de “fogo mau”.

Os resultados preliminares (não publicados) de 
um estudo sobre cartografia de regimes de fogo à 
escala concelhia parecem corroborar a distinção 
proposta por Seijo (1997) e Seijo e Grey (2012). 
Nesse estudo, que considerou essencialmente o 
período 1980-2005, usaram-se variáveis descri-
toras da frequência, incidência e regularidade de 

ocorrência do fogo, distribuição de tamanhos das 
áreas queimadas, intensidade do fogo, tipo de ocu-
pação do solo afetada e duração da época de fogo, 
incluindo indicação da eventual existência duma 
época secundária no inverno. A Figura 3 mostra 
a localização e as características de seis regimes 
de fogo obtidos através de um procedimento de 
análise de aglomerados (cluster analysis) e que, 
em boa medida, parecem corroborar a hipótese 
de Seijo e Grey (2012). Os aglomerados de conce-
lhos 2 e 3 tipificam, respetivamente, os RFAI e os 
RFAPI. O aglomerado correspondente ao regime 2 
define-se por área queimada extensa, dominância 
de grandes incêndios que afetam principalmente 
áreas florestais e se concentram numa época 
curta. O regime 3 distingue-se pela ocorrência fre-
quente de muitos fogos, relativamente extensos e 
que afetam sobretudo matos e pastagens. Os regi-
mes 1 e 4 parecem também ser RFAI, em variantes 
menos caraterísticas e de área mais restrita do que 
o regime 2. Do mesmo modo, o regime 6 é um RFAI, 
com caraterísticas próximas das do regime 3. Final-

Figura 3 –  Regimes de fogo em Portugal Continental (1980-2005)
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mente, o regime 5, situado quase exclusivamente 
no Alentejo representa uma situação de muito 
baixa incidência de fogo, 
típica de áreas predomi-
nantemente agrícolas. Esta 
análise revela uma consi-
derável heterogeneidade 
de situações, que não se 
compadece com interpreta-
ções simplistas. Sem redu-
zir a questão à dicotomia 
de “fogo bom” versus “fogo 
mau”, a análise de 26 anos de dados estatísticos de 
fogos rurais do atual ICNF, complementada com 
outros obtidos por deteção remota, confirmou o 
caráter mais frequente, controlado e moderado do 
fogo nos regimes associa-
dos à queima de matos e 
pastagens, por comparação 
com os incêndios florestais. 
Portanto, seria incorreto 
concluir que a queima de 
matos e pastagens constitui 
o principal problema dos 
fogos rurais em Portugal.

Seijo e Grey (2012) con-
sideraram que umas das 
principais causas do atual 
problema dos incêndios rurais em biomas de tipo 
mediterrânico foi a magnitude da disrupção dos 
regimes de fogo pré-industriais que tinham con-
tribuído para a criação desses biomas, responsa-
bilizando as políticas estatais de industrialização 
da floresta e de exclusão do fogo, que transforma-
ram os espaços rurais sobretudo desde meados do 
século XX. A Figura 4 ilustra um processo deste tipo 
de transformação na freguesia de Alvares, conce-
lho de Góis. Entre o início do século XIX e o início 
do século XX, a área de plantações florestais para 
produção lenhosa expandiu-se de menos de 10% 
para mais de 90% dos 10  000 hectares da fregue-
sia, enquanto o espaço ocupado por matos e agri-
cultura foi reduzido drasticamente. No início do 

Esta análise revela uma considerável 
heterogeneidade de situações, que 

não se compadece com interpretações 
simplistas ... seria incorreto concluir 
que a queima de matos e pastagens 

constitui o principal problema dos fogos 
rurais em Portugal.

século XX, os matagais dominantes no território 
seriam geridos com um RFAPI vocacionado para a 

pastorícia, enquanto no iní-
cio do século XXI, o espaço 
quase exclusivamente flo-
restal é afetado por um 
RFAI. Não dispomos de 
cartografia detalhada das 
áreas queimadas antes de 
1975, mas a Figura 5 mostra 
a incidência do fogo a partir 
desse ano, numa região de 

55 km x 55 km (302 500 ha) centrada em Alvares. 

Num período de 42 anos, arderam cerca de 20  000 
hectares em Alvares, o que significa que o período 

necessário para arder uma área equivalente à da fre-
guesia (ciclo de fogo) é de 21 anos. Nos 302 500 hecta-
res da região mostrada na Figura 5, ardeu um total de 
419 427 hectares entre 1975 e 2017, correspondendo 
a um ciclo de fogo de 30 anos. Estes níveis de incidên-
cia do fogo inviabilizam a exploração do pinhal bravo 
na região e não deixam de ser problemáticos mesmo 
para as curtas rotações do eucaliptal.

À escala nacional, as transformações de uso e ocu-
pação da terra, não tendo sido tão extremas, foram 
também muito substanciais, como se pode ver na 
Figura 6, que compara a extensão e distribuição de 
quatro grandes tipos de ocupação do solo em três 
períodos, desde o início do século XX ao início do 

1910 1960 2010 

Floresta 

Agricultura 

Mato 

Figura 4 –  Alterações do uso da terra na freguesia de Alvares, concelho de Góis 
(1910-2010)
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século XXI. De 1910 a 1960, assistiu-se a uma subs-
tancial redução da área de matos, o que permitiu 
a expansão das outras formas de ocupação da 
terra (Mather e Pereira, 2006), enquanto no perí-

odo seguinte a área agrícola diminuiu 1/3 e a área 
de floresta duplicou. Oliveira et al. (2017) analisa-
ram com maior detalhe temporal estas profundas 
alterações, à luz do conceito de transição florestal, 
que se refere à passagem de um longo período de 
perda líquida para uma fase de ganho líquido de 
área florestal. Relacionaram-nas com a incidência 
do fogo em quatro regiões, que tipificam quatro 
trajetórias distintas de transição florestal, designa-
das por “Falhada”, “Ameaçada”, “Lenta” e “Inexis-
tente”. Nas três primeiras trajetórias, depois duma 
expansão das áreas de floresta e montado entre 
1910 e 1990, têm-se vindo a assistir a uma reversão 
mais ou menos marcada deste processo. Os auto-
res atribuíram essa reversão à elevada incidência 
do fogo no pinhal e no eucaliptal, e ela aprofun-
dou-se à medida que se foi agravando o abandono 
rural, se acumularam grandes cargas de combustí-
vel em florestas pouco geridas e não se melhorou a 
capacidade de gerir o risco de incêndio.

Figura 5 –  Incidência do fogo na freguesia de Alvares e 
área circundante durante o período 1975-2017 

Figura 6 –  Grandes classes de ocupação do solo em Portugal Continental (áreas em km2). 1910: Carta Agrícola e 
Florestal (1:500 000); 1960: Carta Agrícola e Florestal (1:250 000); 2010: Cartografia de Ocupação do Solo (1:25 000).
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5. Conclusões

A questão do fogo rural tem 
duas vertentes distintas: a 
dos incêndios florestais e 
a do uso do fogo na silvo-
pastorícia. Simplificando, e 
recorrendo a uma expres-
são conhecida, podemos 
dizer que a primeira corres-
ponde ao fogo “mau patrão”, enquanto a segunda 
é a do fogo “bom criado”. Claro que a realidade é 
mais complexa e o fogo pode ser útil na floresta, 
quando controlado e usado para redução do 
combustível no sub-bos-
que. Por outro lado, as 
queimadas para renovo de 
pastagens podem escapar 
ao controle e causar pre-
juízos ambientais e socio-
económicos. É importante 
reconhecer esta distinção, 
porque incêndios flores-
tais e queimadas de matos 
e pastagens têm géneses e 
lógicas distintas e, portanto, requerem medidas 
de gestão diferenciadas, precisamente o oposto 
do que defendia o malfadado e felizmente defunto 
slogan “Portugal Sem Fogos”. No caso dos incên-
dios florestais, as medidas 
devem estar mais focadas 
na deteção precoce, ataque 
rápido, supressão eficaz e 
reabilitação das áreas afe-
tadas, enquanto o uso do 
fogo silvopastoril precisa 
de vigilância e enquadra-
mento técnico para gestão 
das ignições e de acompa-
nhamento das queimadas 
para assegurar que não se descontrolam. Há um 
razoável grau de segregação regional destes dois 
tipos de fogo, como mostra a Figura 3, pelo que 
será conveniente adaptar em conformidade o pla-

neamento da gestão inte-
grada do fogo.

A distinção entre estes dois 
tipos de fogo clarifica que 
o grande problema é o dos 
grandes incêndios flores-
tais, que originam os maio-
res prejuízos materiais, 
danos ambientais e perdas 

de vidas humanas. Reiterando conclusões dos 
estudos de seletividade, o principal fator que os 
potencia é a existência de áreas de floresta exten-
sas e ininterruptas, com elevadas cargas de com-

bustível no sub-bosque. É 
comum que a ocorrência 
de fogo agrave o abandono 
e, em consequência, a acu-
mulação de combustível, 
num círculo vicioso no qual 
matos não geridos consti-
tuem uma etapa de transi-
ção igualmente perigosa. A 
natureza da espécie arbó-
rea predominante nestas 

florestas tem um papel bastante secundário. Lem-
bremos que o ano de 2017 terminou com uma área 
queimada contínua que se estende desde a sul do 
Tejo quase até Viseu, no coração florestal do país, 

e que afetou de maneira 
bastante indiferente pinhais 
e eucaliptais. Urge reconhe-
cer que essas paisagens 
são insustentáveis e inde-
fensáveis, sobretudo face 
ao processo de alterações 
climáticas que aumenta 
a frequência de situações 
de elevado risco meteo-
rológico de incêndio e ao 

abandono rural, que retira capacidade de controlo 
sobre o território. O eucalipto – foco da presente 
edição da “Cultivar” – faz parte deste problema, 
na medida em que é já a espécie que maior exten-

A questão do fogo rural tem duas 
vertentes distintas: a dos incêndios 

florestais e a do uso do fogo na 
silvopastorícia. Simplificando, e 

recorrendo a uma expressão conhecida, 
podemos dizer que a primeira 

corresponde ao fogo “mau patrão”, 
enquanto a segunda é a do fogo “bom 

criado”. 

No caso dos incêndios florestais, as 
medidas devem estar mais focadas 
na deteção precoce, ataque rápido, 
supressão eficaz e reabilitação das 
áreas afetadas, enquanto o uso do 

fogo silvopastoril precisa de vigilância 
e enquadramento técnico para gestão 

das ignições e de acompanhamento das 
queimadas ...

É comum que a ocorrência de fogo 
agrave o abandono e, em consequência, 

a acumulação de combustível, num 
círculo vicioso no qual matos não 
geridos constituem uma etapa de 

transição igualmente perigosa. 
A natureza da espécie arbórea 

predominante nestas florestas tem um 
papel bastante secundário. 
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são ocupa na floresta por-
tuguesa, mas o problema 
é mais vasto e profundo. 
Resulta de grandes trans-
formações do meio rural 
durante as últimas décadas, 
conjugadas com as nossas 
condições bioclimáticas 
cada vez mais favoráveis ao 
fogo. É ilusório pensar que 
se pode preencher apenas 
com floresta o grande vazio 
deixado pela perda de cerca 
de 1 500 000 hectares de terras agrícolas (Figura 6) 
desde meados do século XX e o aumento recente 
do tamanho e frequência de ocorrência de mega-
-incêndios florestais elimina quaisquer dúvidas. Per-
mitam-me que termine com uma extensa citação 
de um texto do Prof. Alexander Mather, de que sou 
coautor (Mather e Pereira, 2006) e que foi escrito na 
ressaca dos incêndios de 2003: 

“Talvez a taxa de mudança em Portugal, nas últimas 
décadas, tenha sido elevada ao ponto de dificultar 
a adaptação, nomeadamente no que se refere à 
emergência de novos regimes de gestão da terra. 
A simultaneidade da florestação e da imposição de 
um novo regime de gestão dos recursos nos baldios 

portugueses, em meados 
do século XX, gerou pertur-
bações sócioeconómicas. 
Se bem que estas pareçam 
ter-se atenuado, em tem-
pos mais recentes, talvez a 
elevada incidência do fogo 
seja uma forma alterna-
tiva de manifestação dessa 
destabilização. A noção dos 
incêndios florestais como 
sintoma de alterações no 
meio rural é inquietante. 

Significa que não há uma solução fácil para o pro-
blema se nos concentrarmos apenas no fogo. O fogo 
é um sintoma, associado a um processo e a mudan-
ças poderosas e profundas no meio rural. Não é 
realista pensar que se pode inverter este processo 
de mudança, ou que ele já se esgotou. De facto, é 
mesmo de esperar que a florestação e as suas con-
sequências socioeconómicas prossigam, enquanto 
a sociedade se debate para definir novas funções 
para o espaço rural. Se é verdade que o uso da terra 
e a estrutura da paisagem (e os processos que os 
originam) são expressões físicas, ou representações, 
da sociedade, em Portugal eles oferecem um registo 
dramático de uma sociedade em transformação 
profunda nas últimas décadas.”

O fogo é um sintoma, associado a um 
processo e a mudanças poderosas 
e profundas no meio rural. Não é 

realista pensar que se pode inverter 
este processo de mudança, ou que 

ele já se esgotou. De facto, é mesmo 
de esperar que a florestação e as 

suas consequências socioeconómicas 
prossigam, enquanto a sociedade se 

debate para definir novas funções para 
o espaço rural. 
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Introdução

Normalmente associamos a espécie de eucalipto 
mais comum em Portugal (Eucalyptus globulus) a 
plantações florestais geri-
das de forma intensiva 
em rotações curtas, com 
vista à produção de lenho 
para abastecer a indústria 
da pasta para papel. No 
entanto, a realidade do 
nosso país contrasta viva-
mente com esta visão de espécie estritamente cul-
tivada, dado que uma parte muito importante dos 
povoamentos de eucalipto carece atualmente de 
qualquer gestão, resultado 
do abandono a que muitas 
áreas, anteriormente plan-
tadas, têm sido votadas.

Como é sabido, o aban-
dono das plantações pelos 
proprietários de terras é um problema grave, quer 
devido ao aumento do risco de incêndio quer 
devido ao baixo valor económico e ecológico das 

plantações abandonadas. Tudo aponta para que, 
em muitos casos, o abandono esteja associado aos 
incêndios florestais, os quais funcionam como um 
fator de desmotivação na gestão das propriedades 

(Silva et al. 2011). A ocorrên-
cia de povoamentos mistos 
pode ser considerada um 
indicador de abandono, 
pois o padrão silvícola 
das plantações de euca-
lipto está normalmente 
associado a povoamen-

tos puros. Muito embora não existam resultados 
recentes do Inventário Florestal Nacional, os dados 
disponíveis indicam que, em 2005, havia 173  000 

ha de povoamentos mis-
tos de eucaliptos e pinhei-
ros, representando um 
aumento de 75% em rela-
ção a 1995 (AFN 2010). As 
próprias empresas de pasta 
para papel têm reduzido a 

área de eucaliptais sob a sua gestão, a qual repre-
senta atualmente menos de um quinto da área 
dominada por eucalipto em Portugal. Deste modo, 

O que sabemos (e não sabemos) sobre as 
populações naturais de eucalipto em Portugal
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... o abandono das plantações pelos 
proprietários de terras é um problema 

grave, quer devido ao aumento do risco 
de incêndio quer devido ao baixo valor 
económico e ecológico das plantações 

abandonadas.

As próprias empresas de pasta para 
papel têm reduzido a área de eucaliptais 

sob a sua gestão, a qual representa 
atualmente menos de um quinto da área 

dominada por eucalipto em Portugal. 
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muitas antigas plantações têm evoluído entregues 
a si próprias, o que tem permitido a ocorrência de 
uma nova geração de plantas provenientes da ger-
minação de sementes produzidas pelas árvores ori-
ginalmente plantadas. Estas novas populações de 
plantas podem ser consideradas populações natu-
rais, dado que foram originadas a partir de processos 
sem intervenção humana. Há aqui a distinguir uma 
grande diversidade de situações, incluindo áreas que 
foram colonizadas por eucalipto, onde a espécie não 
estava anteriormente presente e áreas plantadas, 
onde ocorreu regeneração natural devido ao aban-
dono dessas plantações. O historial destas áreas 
pode incluir ainda a ocorrência de fogo e a coloniza-
ção por um cortejo de outras 
espécies quer exóticas quer 
nativas, dando origem a 
uma diversidade de tipos 
de formações vegetais, cuja 
composição e evolução não 
estão minimamente estuda-
das nem compreendidas. 

De facto, aquilo que se sabe 
sobre estas populações é 
provavelmente muito menos do que o que não 
se sabe. Uma boa parte das lacunas de conhe-
cimento deriva do facto de ser muito difícil, num 
território densamente povoado pela espécie, dis-
tinguir as plantas plantadas daquelas que regene-
raram de forma natural. O presente texto pretende 
assim fazer uma pequena revisão sobre o estado 
atual do conhecimento sobre estas populações, 
tomando sobretudo como base alguns estudos 
recentes feitos em Portugal, mas recorrendo tam-
bém em alguns casos a trabalhos noutras regiões 
do mundo onde a espécie foi introduzida. 

A regeneração natural de eucalipto

Devido ao caráter claramente negativo que acar-
reta, o termo “espécie invasora” tem sido larga-
mente contestado quando aplicado ao eucalipto. 
Na verdade, existem muitas definições de espécie 

invasora, a maior parte delas pouco objetivas e não 
quantificáveis e por isso suscetíveis de interpreta-
ções muito diversas. Deste modo, restringimo-nos 
aqui a citar a literatura existente sobre regeneração 
natural proveniente de sementes naturalmente 
dispersas, evitando interpretações da nossa parte 
quanto ao caráter invasor da espécie. 

Em todo o caso, a Eucalyptus globulus é a espé-
cie de eucalipto que é citada como invasora num 
maior número de países (Rejmánek & Richardson 
2013), incluindo os EUA (Gordon et al. 2012), Por-
tugal (Marchante et al. 2014) e Espanha (Gassó et 
al. 2009). De resto a espécie é, de entre todas as 

outras espécies de euca-
lipto, aquela que tem sido 
alvo de um maior número 
de estudos sobre invasibili-
dade, quer através de levan-
tamentos quer através de 
experiências no campo. A 
maior parte destes estudos 
(onze ao todo) foram preci-
samente realizados em Por-
tugal e Espanha, devido às 

características particulares de naturalização asso-
ciadas à elevada área plantada, à deficiente gestão 
e ao abandono dos povoamentos. 

Uma das questões mais relevantes a este respeito 
tem a ver com a capacidade de dispersão para fora 
das áreas plantadas. Os autores dividem-se entre 
aqueles que referem uma capacidade limitada 
de dispersão e os que enfatizam a capacidade de 
estabelecimento de novas plantas a longas distân-
cias. Um trabalho recente de revisão bibliográfica 
de um investigador australiano (Booth 2017) esti-
mou a taxa média de dispersão dos povoamentos 
de eucalipto (de várias espécies) a nível mundial 
em apenas 1-2 metros/ano. No entanto, tal como 
é também reconhecido pelo mesmo autor, são 
escassos os estudos de longa duração que permi-
tam verificar ao longo de um período alargado a 
evolução destas populações naturais. 

Uma das questões mais relevantes 
a este respeito tem a ver com a 

capacidade de dispersão para fora 
das áreas plantadas. Os autores 

dividem-se entre aqueles que referem 
uma capacidade limitada de dispersão 

e os que enfatizam a capacidade de 
estabelecimento de novas plantas a 

longas distâncias.
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Um dos poucos exemplos para Portugal, citado por 
Silva and Tomé (2016), contrasta com a estimativa 
de Booth (2017) ao referir, com base numa série 
cartográfica (Catry 2000), um aumento da área de 
eucalipto de 4 para 64 hectares em 21 anos. Tam-
bém nalgumas regiões da Califórnia as populações 
de Eucalyptus globulus aumentaram de forma natu-
ral em 271% em seis décadas (Fork et al., 2015). Por 
outro lado, uma medição recente com o auxílio de 
um drone, na Mata Nacional do Urso (Figura 1) que 
ardeu em 2017, revelou uma dispersão máxima de 
75-80 m em apenas um ano, na direção dos ven-
tos dominantes, sugerindo que, pelo menos em 
alguns casos, a capacidade de dispersão da espécie 
Eucalyptus globulus poderá ser consideravelmente 
superior à estimativa anteriormente referida. 

Há outros processos de dispersão ainda pouco estu-
dados que poderão afetar estas estimavas, nomea-
damente a zoocoria (Deus et al. 2018a) e a hidroco-
ria1 (Larcombe et al. 2013). Na verdade, estes valores 
são de um modo geral con-
cordantes com as distâncias 
reportadas por outros auto-
res, muito embora não exista 
normalmente nenhuma 
informação sobre o período 
em que a dispersão decorreu 
(Calviño-Cancela & Rubido-
-Bará 2013; Fernandes et al. 
2016; Larcombe et al. 2013).

Apesar de, tal como é referido por Rejmánek and 
Richardson (2011) a espécie não reunir caracterís-
ticas que facilitem o processo de dispersão lateral, 
outros autores como Wolf and DiTomaso (2016) refe-
rem que a elevada produção de sementes, o longo 
período de deiscência e a grande capacidade de 
regeneração vegetativa, que permite uma rápida 
reposição do potencial reprodutor, poderão contri-
buir para aumentar essa capacidade de dispersão. 

Para além da distância de dispersão, interessa tam-
bém considerar o potencial colonizador quanto ao 
número de plantas que se podem estabelecer num 
determinado local, o que por sua vez, influencia 
a capacidade para dominar as espécies locais e o 

ecossistema em geral. Sabe-
-se que os indivíduos adul-
tos têm um grande poten-
cial reprodutor, sobretudo 
se a deiscência se der de 
forma sincronizada em toda 
a copa e em várias árvores 
vizinhas, após a ocorrência 
de um fogo. Os incêndios de 
15 de Outubro de 2017 terão 
provocado a libertação sin-

cronizada de uma enorme quantidade de semen-
tes de eucalipto nas áreas afetadas pelo fogo (San-
tos et al. 2015). Um bom exemplo deste processo 
é o eucaliptal instalado no início do século XX no 
antigo Pântano do Juncal Gordo na Mata Nacional 
do Urso (Figura 2), com vista à drenagem desta área 
por motivos de saúde pública (Vieira 2007). As con-
tagens feitas um ano depois do fogo, em 10 parcelas 
de um metro quadrado, revelaram uma densidade 
superior a meio milhão de plântulas por hectare 
(57,8 ± 4,1 plântulas/m2; n=10). A média das alturas 
de 50 plântulas escolhidas aleatoriamente nas 10 

1      Dispersão de sementes, frutos, esporos, pólen, etc. pela ação de 
animais (zoocoria) ou pela ação da água (hidrocoria).

Figura 1 – Perspetiva aérea da expansão da regeneração 
natural de eucalipto (manchas verde claro) em outubro 
de 2018, numa área de pinhal ardido, um ano após o fogo 
de 2017, a partir de árvores plantadas junto à estrada 

Fotografia: José Gaspar

Para além da distância de dispersão, 
interessa também considerar o 

potencial colonizador quanto ao 
número de plantas que se podem 

estabelecer num determinado local, o 
que por sua vez, influencia a capacidade 

para dominar as espécies locais e o 
ecossistema em geral.
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parcelas era de 85,1 ± 5,6 cm, mas noutras zonas 
do mesmo povoamento havia manchas em que a 
regeneração já apresentava alturas modais supe-
riores a 2 m. 

Estes resultados são seme-
lhantes aos que foram obti-
dos em parcelas amostra-
das em Santa Comba Dão 
também cerca de um ano 
após o fogo, ou seja, com plantas com aproxima-

damente 10-11 meses. Esta estimativa da idade é 
razoavelmente segura, pois a deiscência após fogo 
pode estender-se ao longo de oito semanas e a 
germinação dá-se dentro de cerca de uma semana, 
se as condições forem favoráveis (Santos et al. 
2015). No entanto, é de prever que a densidade 
diminua ao longo do tempo devido a um processo 
de auto desbaste, embora não existam estudos 
de dinâmica populacional que permitam prever 
com segurança a evolução destas áreas. Podemos 
tomar como referência o inventário da regeneração 
natural de eucalipto em áreas queimadas feito por 
Águas et al. (2014) cinco a sete anos após o fogo. 
Este estudo revelou uma densidade global média 
de 0,48 plantas/m2 com uma distribuição de altu-
ras semelhante a uma estrutura jardinada, pare-
cendo indicar a ocorrência de um recrutamento 
contínuo após o fogo (Figura 3). 

Estas populações naturais 
de eucalipto parecem reve-
lar a existência de condi-
ções eventualmente mais 
favoráveis para o estabe-
lecimento de plântulas do 

que na própria região de origem. Num estudo com-
parativo com plantações australianas, Águas et al. 
(2017) encontrou em Portugal uma densidade de 
regeneração natural 15 vezes superior ao verifi-
cado junto às plantações da Austrália, sendo esta 
diferença reduzida para 3 vezes se considerados 
apenas povoamentos não ardidos e em primeira 
rotação. De entre as várias hipóteses referidas 
neste trabalho para o maior sucesso da regene-
ração natural em Portugal, é apontada a menor 
incidência de predadores e outros agentes bióti-
cos (Keane & Crawley 2002) e a maior pressão de 
propágulos2 (Simberloff 2009) derivada da extensa 

Figura 2 – Regeneração natural de eucalipto na Mata 
Nacional do Urso

Fotografia: João Pinho

Figura 3 – Distribuição das alturas medianas de plantas 
provenientes de regeneração seminal em áreas queima-
das cinco a sete anos após o fogo

Figura reproduzida de Águas et al. (2014)

2      Termo utilizado em ecologia num sentido amplo: refere-se nor-
malmente a sementes, mas podem ser outras partes da planta, 
que ao desprender-se da planta adulta vão dar origem a novos 
indivíduos. http://invasoras.pt/glossary/propagulo/

De entre as várias hipóteses referidas 
neste trabalho para o maior sucesso 
da regeneração natural em Portugal, 

é apontada a menor incidência de 
predadores e outros agentes bióticos ...

http://invasoras.pt/glossary/propagulo/
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área ocupada pela espécie no nosso país. Estas 
condições parecem verificar-se numa boa parte do 
território português tal como evidenciado no tra-
balho de Catry et al. (2015), o qual encontrou rege-
neração natural de eucalipto em 60% das parcelas 
amostradas num levantamento a nível nacional ao 
longo de bermas de estradas. 

A integração ecológica da espécie

Portugal é muito provavelmente um dos países 
do mundo onde o conceito novel ecosystems tem 
maior aplicação. A existên-
cia de vastas áreas ocupa-
das por espécies exóticas 
como o eucalipto, as acá-
cias ou as háqueas, cor-
responde a alterações pro-
fundas nos ecossistemas 
nativos, os quais, em muitos 
casos são completamente 
substituídos por formações 
dominadas por estas espécies. Estes novos ecossis-
temas têm um funcionamento próprio, com partici-
pação em maior ou menor grau, de espécies nativas 
de plantas e animais. Pela sua origem relativamente 
recente, muito pouco se sabe por enquanto sobre o 
funcionamento e a dinâmica destes novos ecossis-
temas. No caso particular das populações naturais 
de eucalipto, podemos dizer 
que está quase tudo por 
saber sobre a sua dinâmica 
ecológica. Não sabemos o 
suficiente sobre a sua ori-
gem, nem como se expan-
dem, nem como intera-
gem com outros agentes bióticos. Apesar de tudo, 
alguns trabalhos têm vindo a ser publicados que 
permitem pelo menos ter uma ideia sobre o nível 
de integração do eucalipto nos ecossistemas locais. 

Um dos aspetos tem a ver com a interação com a 
fauna. É sabido que a espécie não é atrativa para os 
vertebrados enquanto fonte de alimentação. Esse 

aspeto foi aliás um dos pontos positivos que levou 
à expansão do eucalipto em Portugal e noutros 
países, dado não haver o risco de danos pelo gado 
nem pela fauna nativa (Skolmen & Ledig 1990). 
Na verdade, a ausência de herbivoria parece ser 
um dos fatores principais que pode determinar o 
sucesso de invasão por espécies de plantas exó-
ticas (Maron & Vilà 2001). Interessante o facto de 
em muitos casos a interação se dar entre espécies 
exóticas, como parece indicar o estudo efetuado 
no Chile onde se constatou a existência de her-
bivoria em eucalipto por parte do coelho-bravo 

(Oryctolagus cuniculus), tam-
bém uma espécie exótica 
neste país. Existem em todo 
o caso evidências que pare-
cem demonstrar que a fauna 
nativa também se tem adap-
tado às paisagens domina-
das por eucalipto, tirando 
partido da espécie. É esse 
o caso de numerosos casos 

de nidificação de aves de rapina em eucaliptos de 
grande porte, por exemplo. 

Por outro lado, parece haver uma grande utilização 
das flores por espécies da avifauna, as quais pare-
cem ter funcionado como um importante veículo 
de polinização do eucalipto, num estudo efetuado 

na Galiza (Calviño-Can-
cela & Neumann 2015), tal 
como acontece na região 
nativa (Hingston & Potts 
1998). Um outro exemplo 
tem a ver com a utilização 
de sementes por roedores e 

por formigas como fonte de alimentação, tal como 
evidenciado nos resultados obtidos por Deus et al. 
(2018a). Outros trabalhos, neste caso na Califórnia, 
referem que as sementes podem também ser utili-
zadas por aves (Bean & Russo 1986) e por esquilos 
(Jacobs 1979). Mais óbvia parece ser a interação 
de diversas espécies exóticas de insetos que foram 
sendo introduzidos ao longo do tempo e que têm 

A existência de vastas áreas ocupadas 
por espécies exóticas como o eucalipto, 

as acácias ou as háqueas, corresponde a 
alterações profundas nos ecossistemas 

nativos, os quais, em muitos casos 
são completamente substituídos 

por formações dominadas por estas 
espécies. 

Existem em todo o caso evidências que 
parecem demonstrar que a fauna nativa 
também se tem adaptado às paisagens 

dominadas por eucalipto, tirando 
partido da espécie. 
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causado problemas nas plantações de eucalipto. É 
esse o caso do gorgulho do eucalipto, uma espécie 
endémica da Austrália que tem causado grandes 
perdas de produtividade nas plantações da Penín-
sula Ibérica (Kenis & Branco 
2010). Na Europa havia, em 
2010, nove espécies exóti-
cas de artrópodes a alimen-
tar-se em eucaliptos (Kenis 
& Branco 2010). Ao nível dos 
fungos há, pelo contrário, 
relatos de interações posi-
tivas devido à existência 
de relações simbióticas entre espécies exóticas de 
fungos ectomicorrízicos e o eucalipto (Diez 2005). 

A par com a facilitação associada à ausência de 
predadores e à existência de espécies que podem 
favorecer a reprodução da espécie, há ainda a refe-
rir outro tipo de mecanismos que podem influen-
ciar o sucesso na competição com outras espécies 
de plantas. É esse o caso da alelopatia, ou seja, o 
efeito inibitório na germinação e/ou crescimento 
de outras espécies de plantas. Becerra et al. (2018) 
fizeram levantamentos do subcoberto em plan-
tações de eucalipto na 
região nativa e em regiões 
não nativas e encontraram 
um maior efeito inibidor 
nas regiões onde a espécie 
foi introduzida. Adicional-
mente, encontraram um 
maior efeito alelopático 
ao nível do crescimento 
radicular nas plantas das 
regiões não nativas. Os efeitos alelopáticos pode-
rão ser um dos mecanismos pelos quais os povoa-
mentos de eucalipto parecem ter um efeito nega-
tivo na diversidade de plantas. Apesar de alguns 
autores apontarem a gestão mais intensiva do sub-
coberto como a principal razão para a menor diver-
sidade de espécies (Carneiro et al. 2008; Fabião et 
al. 2002), outros aspetos como a competição pela 
água e pela luz poderão desempenhar também um 

papel fundamental. Um outro aspeto fundamental 
é a grande distância taxonómica que separa uma 
espécie trazida do outro lado do planeta, relativa-
mente às espécies locais (Calviño-Cancela 2013). 

A este respeito não existem 
estudos especificamente 
dirigidos a populações 
naturais de eucalipto, que 
permitam eliminar o efeito 
da gestão sobre as outras 
espécies, quer de plantas 
quer de animais. O traba-
lho realizado por Moreira et 

al. 2013 cinco a sete anos depois do fogo, revelou 
alguma diversidade de vegetação nos eucaliptais 
queimados, já que a regeneração natural de euca-
lipto ocorria lado a lado com várias outras espécies 
de plantas lenhosas, tanto nativas como exóticas. 
Estes resultados revelam alguma esperança quanto 
à possibilidade de restauro dos ecossistemas nati-
vos, mas deixam também uma enorme incerteza 
quanto ao rumo da sucessão ecológica se nada 
for feito nestas áreas. Já ao nível da diversidade 
(sobretudo riqueza de espécies) da fauna, existe 
uma quase unanimidade quanto ao efeito nega-

tivo da espécie e/ou da 
forma como é gerida. É esse 
o caso das populações de 
aves estudadas por (Cal-
viño-Cancela 2013) ou por 
López et al. (2018), ambas 
referentes à região da 
Galiza, em Espanha. É esse 
também o caso dos estu-
dos realizados sobre fauna 

do solo (Adolphson & Kinnear 2008; Barrocas et al. 
1998; Martins et al. 2013) ou sobre invertebrados 
ripícolas (Basaguren e Pozo, 1994; Abelho e Graça, 
1996; Larrañaga et al., 2009a, 2009b). 

Considerações finais

Sabemos relativamente pouco sobre as popula-
ções naturais de eucalipto em Portugal. Sabemos 

... há ainda a referir outro tipo de 
mecanismos que podem influenciar 
o sucesso na competição com outras 
espécies de plantas. É esse o caso da 

alelopatia, ou seja, o efeito inibitório na 
germinação e/ou crescimento de outras 

espécies de plantas.

O trabalho realizado por Moreira et 
al. 2013 cinco a sete anos depois do 

fogo, revelou alguma diversidade de 
vegetação nos eucaliptais queimados, já 
que a regeneração natural de eucalipto 

ocorria lado a lado com várias outras 
espécies de plantas lenhosas, tanto 

nativas como exóticas.
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que existem, mas não sabe-
mos qual a sua importân-
cia relativamente à extensa 
área efetivamente plantada, 
devido em boa parte ao 
caos fundiário e às enor-
mes deficiências de gestão 
das áreas ocupadas com 
eucalipto. As lacunas de 
conhecimento são sobre-
tudo evidentes no que diz 
respeito à evolução eco-
lógica destas áreas, tendo 
em conta o regime de fogo 
atual. Para aumentar ainda 
mais a incerteza, há que ter 
em conta as alterações ao 
regime de fogo no futuro 
devido às alterações climá-
ticas. O trabalho recente de 
Deus et al. (2018b) aponta 
para uma diminuição consi-
derável da área de aptidão para o cultivo do euca-
lipto em Portugal, deixando interrogações sobre o 

Sabemos relativamente pouco sobre as 
populações naturais de eucalipto em 
Portugal. Sabemos que existem, mas 
não sabemos qual a sua importância 

relativamente à extensa área 
efetivamente plantada, devido em boa 

parte ao caos fundiário e às enormes 
deficiências de gestão das áreas 

ocupadas com eucalipto.

 ... A importância de aumentar o 
conhecimento a este respeito é 

diretamente proporcional à enorme 
área de povoamentos sem qualquer 

tipo de gestão que ocorre atualmente 
em Portugal e que terá seguramente 

tendência a aumentar, caso se 
mantenham as atuais tendências de 

regime de fogo e de despovoamento das 
áreas rurais.
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A superfície florestal nacional tem vindo a diminuir 
nos últimos anos, sendo Portugal um dos pou-
cos países da Europa (Forest Europe, 2015) e da 
região Mediterrânica (FAO e Plan Bleu, 2018) onde 
esta tendência se tem verificado. Tanto no con-
texto das alterações climáticas (contribuindo para 
o aumento do sequestro de carbono), como em 
termos da conservação da biodiversidade e dos 
serviços dos ecossistemas, e ainda da sustentabi-
lidade ambiental e económica, é importante que 
essa tendência seja invertida. A superfície flores-
tal, como é aqui entendida, inclui uma diversidade 
de situações que vão desde as florestas autócto-
nes com diferentes níveis de biodiversidade, às 
plantações (mais ou menos intensivas, mono ou 
multiespecíficas) de diferentes espécies arbóreas 
(incluindo espécies nativas e exóticas). Centrar-
mo-nos em apenas uma espécie para conseguir o 
desejado aumento da superfície florestal do nosso 
país não será a melhor opção, qualquer que seja 
essa espécie.

O Eucalipto 

O eucalipto (Eucalyptus globulus), assim como 
outras espécies de Eucalyptus presentes em Portu-
gal, é uma espécie exótica no nosso território (i.e., 

foi trazida de outra região). É uma espécie origi-
nária do sudeste da Austrália e foi introduzida em 
Portugal em meados do século XIX (Pimentel, 1884 
in Alves et al., 2007). Ainda que tenha suscitado 
interesse logo após a sua introdução (por exemplo, 
para madeira, combustível, na vertente medicinal, 
ou para travessas de caminho de ferro), foi aumen-
tando a sua área lentamente e só começou a ser 
plantada em mais larga escala a partir de 1940-
50, quando se tornou uma importante fonte de 
matéria-prima para a produção de pasta de papel. 
A sua área de ocupação aumentou desde então, 
pelo menos até 2015, ainda que possa ter sofrido 
diminuições em alguns períodos no final dos anos 
1990, e mesmo apesar de existir legislação a limitar 
a sua expansão desde, pelo menos, 1988 (Alves et 
al., 2007). 

Em 2010, segundo dados do Inventário Florestal 
Nacional 6, o eucalipto (dominado pela espécie E. 
globulus) era a principal ocupação florestal de Por-
tugal Continental em termos de área (812 mil ha), 
seguido pelo sobreiro (737 mil ha) e pelo pinheiro-
bravo (714 mil ha) (ICNF, 2013). Dados mais recentes, 
de 2015, referem 882 mil ha (COS 2015, Direção-Geral 
do Território in CELPA, 2018). É inegável que a espécie 
tem um elevado valor económico e representa uma 

Uma visão sobre o eucalipto em Portugal

ELIZABETE MARCHANTE1 e HÉLIA MARCHANTE1, 2

1  Centre for Functional Ecology – Science for people and the planet, Departamento de Ciências da Vida, Universidade de Coimbra 
2  Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Coimbra



34 cadernos de análise e prospetiva CULTIVAR     N.º 14     DEZEMBRO 2018

componente importante da 
economia nacional (CELPA, 
2018). Não é, também por 
isso, razoável em termos 
económicos ou sociais pen-
sar em eliminar a utilização 
da espécie no nosso terri-
tório. No entanto, é crucial 
ter em consideração alguns 
aspetos que devem con-
tribuir para fundamentar 
quer a limitação das áreas 
ocupadas por esta espécie, 
quer a reconversão ou a alteração da gestão de 
parte das áreas onde ocorre, de forma a promover 
a sua utilização mais sustentável.

Por um lado, importa considerar que, ainda que 
a extensa área ocupada pela espécie inclua uma 
maioria de áreas do território adequadas ao seu 
desenvolvimento, esta inclui também ca. 15%-20% 
de áreas onde as condições lhe são algo adver-
sas, desde áreas consideradas pouco adequadas 
até áreas inadequadas (Deus et al., 2018; Grillo, 
2015). Este facto resulta na 
ocupação de áreas onde 
a sua produtividade fica 
aquém do esperado, mas 
que não ficam disponíveis 
para outros usos e/ou ocu-
pações. Acresce que simu-
lações de produtividade 
num cenário futuro (2080-
2099) mostram que, apesar 
de na região Norte Litoral a 
produtividade dos eucaliptais poder vir a aumen-
tar, no Centro e no Sul esta poderá diminuir de 
forma significativa (Pereira et al., 2006). Projeções 
mais recentes mostram que as zonas bioclimáticas 
atualmente associadas a E. globulus serão mode-
radamente reduzidas ou deslocadas (Costa et al., 
2017), ou que haverá uma contração das áreas 
adequadas à espécie, em direção ao Norte, com 
potencial aumento de conflito com áreas de maior 

interesse para a biodiver-
sidade (Deus et al., 2018). 
Este conflito pode ser par-
ticularmente agravado, por 
exemplo, nos ca. 4  300 ha 
(dados de 2006/7) de euca-
liptal que ocorrem em áreas 
de Rede Natura 2000 (Deus 
et al., 2018) ou nas zonas 
ripícolas. Neste contexto, 
seria importante repensar 
as áreas onde o cultivo de 
eucalipto pode ser menos 

rentável, no presente ou no futuro, assim como as 
áreas onde entra em conflito com áreas importan-
tes para a conservação, e onde poderá ser equa-
cionada a sua substituição por outras espécies ou 
usos.

Por outro lado, as preocupações em relação a 
impactes negativos dos eucaliptais a nível ambien-
tal (ver abaixo), ainda que suscitem a circulação 
de muita informação pouco fundamentada e até 
incorreta em algumas situações, têm motivado 

muitos estudos, alguns dos 
quais têm vindo a funda-
mentar várias dessas preo-
cupações. Apenas como 
exemplo (outros ficam por 
citar): 1) Becerra et al. (2018) 
mostram, por um lado, 
que as áreas de eucalip-
tal estudadas têm menos 
espécies do que as áreas 
adjacentes e, por outro, que 

substâncias libertadas pela sua folhada suprimem 
o crescimento das raízes de muitas espécies 
nativas das regiões onde foi introduzido (e não 
tanto das espécies onde é nativo); 2) Proença et 
al. (2010) revelam que a diversidade de espécies 
de plantas e aves é menor em eucaliptais do que 
em carvalhais ou pinhais; 3) Abelho e Graça (1996) 
encontraram menos espécies e menor quantidade 
de invertebrados aquáticos em ribeiros rodeados 

É inegável que a espécie tem um elevado 
valor económico e representa uma 

componente importante da economia 
nacional ...  No entanto, é crucial ter 
em consideração alguns aspetos que 
devem contribuir para fundamentar 

quer a limitação das áreas ocupadas por 
esta espécie, quer a reconversão ou a 

alteração da gestão de parte das áreas 
onde ocorre, de forma a promover a sua 

utilização mais sustentável.

... seria importante repensar as áreas 
onde o cultivo de eucalipto pode ser 
menos rentável, no presente ou no 

futuro, assim como as áreas onde entra 
em conflito com áreas importantes 

para a conservação, e onde poderá ser 
equacionada a sua substituição por 

outras espécies ou usos ...
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por eucalipto do que naqueles rodeados por espé-
cies de folha caduca. 

No entanto, ainda que este tipo de alteração seja 
confirmada por vários estudos, há outros díspares. 
Por exemplo, os resultados de Fernandes (2016) 
mostram um número de espécies semelhante em 
eucaliptais puros, mistos e pinhais; e Maia et al. 
(2014), considerando o mesmo tipo de povoamen-
tos, mostram que a diversidade e cobertura de 
arbustos que recuperam no pós-fogo dependem 
mais da região biogeográfica e da inclinação e não 
tanto da espécie/ povoamento (ainda que ambos 
os estudos não comparem com espécies cadu-
cas, consideradas noutros estudos, e Maia et al. 
(2014) considerem apenas 
espécies arbustivas). Não 
é possível fazer aqui uma 
revisão bibliográfica de 
todos os estudos, mas con-
cordando com Rejmánek e 
Richardson (2013) parece-
-nos claro que as conclu-
sões variam e são muitas 
vezes dependentes do con-
texto em que os estudos são 
realizados e dos desenhos 
experimentais (e.g., uns estudos comparam plan-
tação vs. comunidades de vegetação nativa, outros 
comparam diferentes plantações).

Importa ainda chamar a 
atenção para um problema 
recorrente que atinge uma 
parte muito significativa do 
território, incluindo áreas 
de eucaliptal, e que tem a 
ver com a gestão reduzida 
ou deficiente, ou mesmo 
ausente. Esta, associada ao abandono rural e à 
ausência de população que se dedique a ativida-
des ligadas à floresta, tem implicações negativas 
não só na produtividade e consequente diminuição 
do benefício económico que advém do cultivo das 

espécies florestais, mas também no contexto dos 
incêndios florestais e na proliferação de espécies 
exóticas não desejadas – invasoras. Este aspeto não 
é obviamente exclusivo dos eucaliptais, abrangendo 
todos os tipos de ocupação florestal e muitos outros 
habitats e usos do solo, mas contribui em muito 
para a falta de sustentabilidade das áreas florestais.

Sobre o possível comportamento 
invasor do eucalipto…

Tanto o termo “exótica” como o termo “invasora” 
são por vezes usados de forma errada e em con-
textos menos corretos, o que leva à proliferação de 
informação enganadora. Importa por isso, antes de 

mais, clarificar a termino-
logia. Muitas das espécies 
exóticas (i.e., que vieram de 
fora) não conseguem repro-
duzir-se e originar descen-
dentes viáveis nas regiões 
onde são introduzidas sem 
a intervenção direta do 
Homem. Uma parte relati-
vamente pequena dessas 
espécies consegue fazê-lo e 
manter populações viáveis 

ao longo do tempo e passa a denominar-se natu-
ralizada. Uma percentagem ainda menor consegue 
tornar-se invasora. A definição de espécie inva-

sora não é completamente 
objetiva nem consensual; 
ainda assim, as definições 
mais aceites consideram 
frequentemente parte ou 
a totalidade dos seguintes 
critérios: 1) ser uma espécie 
exótica naturalizada que 2) 
produz descendentes fér-

teis normalmente em grande quantidade e 3) os 
dispersa para além dos indivíduos-mãe (a distância 
varia com o tipo de espécie; referindo-se, de forma 
aproximada, mais de 100 metros em menos de 50 
anos para espécies que se propagam por sementes 

... em relação a impactes negativos dos 
eucaliptais a nível ambiental ...

Não é possível fazer aqui uma revisão 
bibliográfica de todos os estudos mas ...

parece-nos claro que as conclusões 
variam e são muitas vezes dependentes 

do contexto em que os estudos 
são realizados e dos desenhos 

experimentais ...

Importa ainda chamar a atenção para 
um problema recorrente que atinge uma 

parte muito significativa do território, 
incluindo áreas de eucaliptal, e que 
tem a ver com a gestão reduzida ou 

deficiente, ou mesmo ausente. 
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e outros propágulos1); e 4) produz frequentemente 
alterações significativas ao nível da biodiversidade 
e dos ecossistemas (Richardson et al., 2000; Regu-
lamento UE n.º 1143/2014). 

Ao contrário do que aparece por vezes referido 
(e.g., Tomé et al., 2017), nenhuma das definições de 
invasoras largamente aceites (e.g., as seguidas pela 
Convenção da Diversidade Biológica, pelo Regu-
lamento UE n.º 1143/2014, pelo Decreto-Lei n.º 
565/99, pela FAO – Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e Agricultura e pelos maiores 
especialistas na área das Invasões Biológicas, e.g., 
Richardson et al., 2000) consideram como critérios 
o facto de a espécie ser fixadora de azoto (muitas 
invasoras não o são), a comparação com outras 
espécies ou a dificuldade de controlo da espécie.

Importa sublinhar que, 
depois de introduzida, uma 
espécie pode mudar o com-
portamento ao longo do 
tempo (pode demorar anos 
para se naturalizar e mais 
tarde vir – ou não – a tornar-
-se invasora), à medida que 
se adapta, e que essa altera-
ção é (ou não) influenciada 
tanto pelas características da 
própria espécie como pelas 
condições do meio envol-
vente, incluindo alterações 
climáticas. Adicionalmente, 
a definição biológica ou ecológica de uma espécie 
como invasora é distinta da sua definição legal, a qual 
obedece a outro tipo de critérios, limitações, pressões 
e “subjetividades” próprias dos instrumentos legais. A 
título de exemplo, refira-se que, de entre as espécies 
exóticas amplamente reconhecidas como invasoras 

em Portugal (como as acácias e as háqueas), e lista-
das como invasoras na legislação nacional (Decre-
to-Lei n.º 565/99, de 21 de dezembro), nenhuma se 
encontra ainda abrangida pelo recente Regulamento 
Europeu sobre esta matéria (Regulamento UE n.º 
1143/2014). Ou o caso da erva-das-pampas (Cortade-
ria selloana), invasora com acentuada expansão em 
Portugal, e que não se encontra listada como inva-
sora no Decreto-Lei n.º 565/99.

Refletindo agora sobre o eucalipto. Desde há alguns 
anos, observam-se em vários locais do território 
nacional áreas relativamente pequenas (quando 
comparadas com as áreas muito extensas de planta-
ção) onde o eucalipto ocorre para além das áreas de 
plantação. Esta ocorrência concentra-se em áreas do 
ótimo ecológico da espécie e resulta da sua disper-

são autónoma, sem a inter-
venção do Homem; muitas 
vezes as taxas de germinação 
são relativamente baixas e 
seguidas de mortalidade de 
parte significativa das plântu-
las, sobrevivendo uma mino-
ria. Vários estudos recentes 
(Águas et al., 2014; Catry et al., 
2015; Fernandes et al., 2018, 
2016; Fernandes, 2016) con-
firmam que a regeneração 
por sementes de eucalipto 
ocorre em Portugal tanto 
dentro como fora de planta-
ções, geridas e não geridas, 

ardidas ou não, apesar de o seu estabelecimento 
ter uma expressão muito diferente dependendo das 
situações (regiões bioclimáticas, tipo de gestão, nível 
de perturbação, vegetação vizinha, idade da planta-
ção, presença de fogo, etc.). Estes dados confirmam, 
no mínimo, a naturalização da espécie. 

Este recrutamento natural de eucalipto é maior em 
plantações não geridas (até 2 000/ha) do que em plan-
tações geridas (100/ha) e a idade da plantação pode 
ter um papel importante na magnitude da regenera-

Desde há alguns anos, observam-se em 
vários locais do território nacional áreas 

relativamente pequenas ...
onde o eucalipto ocorre para além das 

áreas de plantação. Esta ocorrência 
concentra-se em áreas do ótimo 

ecológico da espécie e resulta da sua 
dispersão autónoma, sem a intervenção 

do Homem; muitas vezes as taxas 
de germinação são relativamente 
baixas e seguidas de mortalidade 

de parte significativa das plântulas, 
sobrevivendo uma minoria.

1      Propágulo é aqui entendido na aceção mais abrangente do 
termo, que se refere a qualquer estrutura de uma planta que 
pode originar uma nova planta: sementes, estacas, bolbos, cor-
mos, fragmentos, etc.



37Uma visão sobre o eucalipto em Portugal

ção (Fernandes, 2016). Mesmo em plantações geridas, 
algumas plântulas sobrevivem fora das plantações, 
desde a margem (maioria até 15 m, 67/ha), até algu-
mas dezenas de metros (até 75 m 0,2/ha) (Fernandes et 
al., 2016). Catry e colaborado-
res (2015) também encontra-
ram eucaliptos em 60% dos 
transectos que realizaram ao 
longo de estradas adjacentes 
a plantações (de 0 a 10  000/
ha; média de 277/ha, maio-
ria com 30-40cm). Esta maior 
densidade é explicada possi-
velmente pelo maior nível de 
perturbação na margem de estradas quando compa-
radas com plantações e suas margens. De facto, dife-
rentes perturbações são frequentemente referidas 
como um dos principais estímulos que facilitam o 
comportamento invasor das espécies (Richardson e 
Pysek, 2012). Ainda que as sementes do eucalipto não 
tenham mecanismos de dispersão eólica, limitando 
o raio da sua dispersão relativamente à árvore proge-
nitora (Rejmanek e Richardson, 2011), novas plantas 
(algumas já estabelecidas) têm sido detetadas a deze-
nas de metros das árvores-mães ou mesmo até 150 
m de árvores de grande dimensão (Fernandes et al., 
2016; Moreira et al., 2010).

O comportamento invasor da 
espécie noutras regiões (e.g., 
em Espanha, Chile, Argentina, 
Califórnia (http://www.griis.
org/, Sans-Elorza et al., 2004; 
Gassó et al., 2010), suportado 
pelas observações e estudos 
atrás referidos, e pelo resul-
tado de uma análise de risco 
realizada para as condições do território português 
(Morais et al., 2017), confirma o potencial invasor de 
E. globulus no nosso território. A análise de risco rea-
lizada seguiu um protocolo validado internacional-
mente, o qual se baseia em fatores biogeográficos, 
atributos indesejáveis e biologia / ecologia da espé-
cie (Gordon et al., 2008; Pheloung et al., 1999). Como 

em muitos outros protocolos de análise de risco, a 
informação usada para o seu preenchimento deve ser 
proveniente de áreas distintas da área onde está a ser 
aplicado (Gordon et al., 2008).

Importa realçar que, 
enquanto no caso de outras 
espécies invasoras muito 
dispersas no território (por 
exemplo acácias, háqueas e 
erva-das-Pampas) o que se 
observa é em grande parte 
resultado da capacidade de 
invasão da espécie, no caso 

do eucalipto a maioria da ocupação que se observa 
resulta de plantação intencional pelo Homem (o 
que aumenta a pressão de propágulos), apesar 
de se observarem já muitas áreas que resultam 
da sua capacidade invasora. Preocupa-nos que o 
atual “alarmismo” em relação ao caráter invasor do 
eucalipto desvie a atenção de outras espécies com 
comportamento invasor cuja situação em Portugal 
é atualmente (e desde há muitos anos) muito mais 
preocupante: as acácias, as háqueas, a erva-das-
-Pampas, o espanta-lobos, só para referir algumas 
(mais informação em invasoras.pt). As espécies inva-

soras precisam de estímulos 
para aumentar a sua distri-
buição e, ainda que os estí-
mulos possam ser distintos 
de espécie para espécie, as 
perturbações (onde se pode 
incluir o fogo no caso das 
espécies pirófitas) facilitam 
a maioria das espécies. Gerir 
as perturbações (minimizan-
do-as quando possível) pode 

ser um contributo importante na sua contenção. 
Também aqui, discutir como se pode gerir melhor 
(considerando as características das espécies, estí-
mulos e etapas de estabelecimento diferentes) é 
crucial e pode contribuir para diminuir a expansão 
fora de plantação do eucalipto e das outras espé-
cies que revelam comportamento invasor. 

O comportamento invasor da espécie 
noutras regiões ... suportado pelas 

observações e estudos atrás referidos, 
e pelo resultado de uma análise de 

risco realizada para as condições do 
território português ... confirma o 

potencial invasor de E. globulus no 
nosso território.

Preocupa-nos que o atual “alarmismo” 
em relação ao caráter invasor do 

eucalipto desvie a atenção de outras 
espécies com comportamento invasor 

cuja situação em Portugal é atualmente 
(e desde há muitos anos) muito mais 

preocupante: as acácias, as háqueas,
a erva-das-Pampas, o espanta-lobos,

só para referir algumas ...

http://invasoras.pt
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O eucalipto depois dos fogos de 2017

Sabemos pouco sobre fogo, pelo que não queremos 
aqui discutir aspetos do fogo; há quem o faça muito 
melhor do que nós. No entanto, a nossa experiên-
cia com espécies pirófitas (i.e., espécies que revelam 
adaptações diversas que lhes permitem sobreviver ao 
fogo, e que frequentemente beneficiam da sua ocor-
rência), nomeadamente espécies invasoras (como 
são as acácias e as háqueas; mais informação em 
invasoras.pt), permite-nos algumas considerações em 
relação ao comportamento do eucalipto no pós-fogo. 

Os grandes incêndios de outubro de 2017 queima-
ram extensas áreas florestais, incluindo regeneração 
natural e plantações de espécies autóctones, plan-
tações de espécies exóticas, áreas invadidas, matos, 
e outras tipologias de habitats. Segundo dados do 
Instituto da Conservação da Natureza e das Flores-
tas, a maioria da área que ardeu em 2017 não foi 
de eucaliptal; 23,6% da área ardida estava ocupada 
por eucalipto (correspondendo a 14,5% do total da 
espécie em Portugal) (ICNF in CELPA, 2018). Depois 
destes incêndios, a exten-
são (tanto em termos de 
áreas onde ocorre como de 
densidade das plantas que 
sobreviveram) em que se 
observa a regeneração semi-
nal do eucalipto aumen-
tou consideravelmente em 
algumas zonas do país (por 
exemplo, algumas áreas 
das Matas Litorais entre 
Leiria e Figueira-da-Foz, nos municípios de Santa 
Comba Dão, Oliveira do Hospital, Tondela, Lousã, 
etc. – Figura 1). Esta regeneração verifica-se tanto 
no interior de eucaliptais, como nas margens próxi-
mas destes (até poucos metros), e também em áreas 
mais distantes das margens de eucaliptal ou de indi-
víduos relativamente isolados (a várias dezenas de 
metros). Nas margens e áreas limítrofes, a regenera-
ção seminal tem sido observada em pinhais, comu-
nidades de espécies folhosas diversas, matos, etc. 

O eucalipto é uma espécie com adaptações diver-
sas ao fogo, incluindo a capacidade de regenera-
ção vegetativa depois de queimado (fenómeno lar-
gamente observado há muitos anos, Figura 1.a) e 
a deiscência das cápsulas acumuladas nas copas, 
libertando as sementes, quando os ramos dessecam 
(como acontece de forma brusca com o fogo) (dos 
Santos et al., 2015; Silva et al., 2016). A sua capaci-
dade de regeneração seminal, descrita como limi-
tada em diversas condições (Rejmanek e Richardson, 
2011), pode ser favorecida pelo fogo que aumenta a 
germinação, sobrevivência e estabelecimento de 
plântulas, ainda que dependa do tipo de vegetação 
onde germina (Calviño-Cancela et al., 2018) e certa-
mente também das condições meteorológicas que 
se verificam depois da germinação, da gestão das 
áreas e da idade dos povoamentos/indivíduos.

Devido à conjugação de vários fatores, grande parte 
da germinação de eucalipto (e de outras espécies 
exóticas amostradas) que ocorreu após os gran-
des incêndios de 2017 deu origem a plântulas que 
sobreviveram e, mais de um ano após o fogo, as 

taxas de sobrevivência e 
vigor vegetativo são supe-
riores ao que se observa 
num ano “normal” (ainda 
que esse “normal” esteja a 
sofrer grandes alterações). 
Uma amostragem reali-
zada em outubro de 2018 
em várias áreas ardidas 
da região Centro (tendo 
como objetivo quantificar 

a sobrevivência de espécies lenhosas exóticas2) 
revelou que, em áreas extensas, as plantas de 
eucalipto provenientes de germinação sobrevive-
ram até então e apresentam densidades elevadas 
(de 1 a 85/m2, dados preliminares), dominando as 
áreas e atingindo alturas que chegam aos 220 cm 
(média superior a 80  cm, dados preliminares). A 

2      Artigo científico em preparação.

Devido à conjugação de vários 
fatores, grande parte da germinação 
de eucalipto ... que ocorreu após os 

grandes incêndios de 2017 deu origem 
a plântulas que sobreviveram e, mais 

de um ano após o fogo, as taxas de 
sobrevivência e vigor vegetativo são 

superiores ao que se observa num ano 
“normal” ...
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mesma amostragem reve-
lou também a presença de 
uma percentagem relativa-
mente baixa de mortalidade 
de alguns indivíduos. 

Porque germinaram e 
sobreviveram tantas plan-
tas depois do fogo? Espe-
rava-se que não vingassem, 
sucumbindo ao calor e seca 
do verão, a outros fatores 
de stress ou à própria competição. E, no entanto, 
sobreviveram! O fogo tardio (não seguido, por-
tanto, por temperaturas estivais muito elevadas e 
prolongadas) e as precipitações superiores ao nor-

mal na primavera e ainda 
em junho de 2018 (dados 
dos Boletins Climatológicos 
sazonais do IPMA, 2017 e 
2018) terão possivelmente 
contribuído para facilitar 
o crescimento das plantas 
até dimensões que lhes 
permitiram sobreviver ao 
verão algo tardio de 2018. 
Tendo vingado durante 
mais de um ano após os 

incêndios, é provável que muitas plantas sobrevi-
vam, num ambiente completamente desordenado 
e com densidades muito elevadas que não traz 
benefícios nem para os produtores e indústria, 

Tendo vingado durante mais de um 
ano após os incêndios, é provável 

que muitas plantas sobrevivam, num 
ambiente completamente desordenado 

e com densidades muito elevadas 
que não traz benefícios nem para os 

produtores e indústria, nem em termos 
de defesa contra incêndios, nem para 

a conservação da biodiversidade e dos 
serviços dos ecossistemas. 

Figura 1 – Áreas de regeneração (principalmente seminal, mas também vegetativa) de eucalipto em 
áreas ardidas em outubro de 2017 

Fig. 1a – Povoamento misto na Mata do Urso em julho de 2018, onde 
se observa regeneração vegetativa de eucalipto e germinação de 
eucalipto e acácia 

Fig. 1b – Área fora de eucaliptal em Santa Comba Dão, onde se 
observa principalmente germinação de eucalipto

Fig. 1c– Área com várias espécies queimadas (não eucalipto) na 
Serra da Lousã, onde se observa germinação de eucalipto

Fig. 1d – Área de pinhal invadido por mimosas, marginal a um euca-
liptal, na zona de S. Martinho da Cortiça onde se observa germinação 
de eucalipto e acácia

NOTA: Exceto quando indicado em contrário, as fotografias são de ca. um ano após um incêndio.  Fotografias das autoras



40 cadernos de análise e prospetiva CULTIVAR     N.º 14     DEZEMBRO 2018

nem em termos de defesa contra incêndios, nem 
para a conservação da biodiversidade e dos servi-
ços dos ecossistemas. Neste contexto, é importante 
que as áreas onde esta regeneração seminal ocorre 
sejam alvo de controlo (arranque ou outro método, 
de acordo com as situações) de forma a impedir 
que por falta de gestão venham a criar condições 
descontroladas/ de elevado risco de incêndio e 
baixa produtividade. A vantagem de não acumu-
lar um banco de sementes 
duradouro no solo deve ser 
tida em conta e explorada 
(Rejmanek e Richardson, 
2011).

Em tom de conclusão

O facto de a área de euca-
liptal ser muito extensa e 
superior às áreas ocupa-
das pelas diversas espécies 
autóctones (individual-
mente) e o conflito com a 
conservação da natureza 
que daí advém, os possíveis 
efeitos ambientais nega-
tivos resultantes dos povoamentos intensivos, a 
resposta desta espécie ao fogo e o seu potencial 
invasor, entre vários outros aspetos, têm sido 
tema de intenso debate. Não raramente, o debate 
tem-se focado em opiniões, emoções e narrativas 
radicais, e menos em factos 
concretos, tendo vindo a 
acentuar uma polarização 
das opiniões em relação à 
utilização da espécie. Essa 
polarização, além de adiar, 
dificilmente ajudará a cons-
truir as (desejáveis!) melho-
res soluções para o país, 
que permitam a conciliação 
possível de interesses dos 
produtores florestais, da indústria e da conserva-
ção da natureza. 

Parece-nos razoável concordar em alguns pontos: 
está fora de questão eliminar o eucalipto da nossa 
paisagem e da nossa economia; a regeneração 
natural do eucalipto por via seminal, descontro-
lada, precisa de ser alvo de controlo; a falta e/ou 
deficiente gestão do território (e, por conseguinte, 
também das plantações de eucalipto) contri-
buem muito para a situação atual. O debate pre-
cisa de ponderar a redução da área que a espécie 

ocupa, encontrar formas 
de melhorar a sua gestão 
(e do território) e de asse-
gurar a sustentabilidade 
ambiental. Do nosso ponto 
de vista, a redução da área 
de eucaliptal devia ocorrer, 
considerando: 1) a limita-
ção das áreas de planta-
ção àquelas onde a pro-
dutividade (atual e futura) 
possa ser maior (mas não 
ignorando que estas coin-
cidem com as áreas onde o 
risco de invasão é também 
maior), respeitando as boas 
práticas (como promove, 

por exemplo, o projeto “Melhor eucalipto”) e apos-
tando cada vez mais na Certificação; e 2) a dimi-
nuição das áreas de eucaliptal onde os conflitos 
com as áreas de maior interesse para a conserva-
ção da natureza são mais elevados.

É crucial sublinhar o aspeto 
da gestão. Uma parte 
significativa da área de 
produção de eucalipto tem 
gestão deficiente ou ausente 
(assim como de outras 
espécies e usos). A boa 
gestão pode ajudar tanto a 
aumentar a produtividade 
como a limitar (ainda que 

parcialmente) o comportamento invasor desta e 
de outras espécies exóticas. Mas a boa gestão flo-

... está fora de questão eliminar o 
eucalipto da nossa paisagem e da 

nossa economia; a regeneração 
natural do eucalipto por via seminal, 

descontrolada, precisa de ser alvo 
de controlo; a falta e/ou deficiente 

gestão do território (e, por conseguinte, 
também das plantações de eucalipto) 

contribuem muito para a situação 
atual. O debate precisa de ponderar a 
redução da área que a espécie ocupa, 
encontrar formas de melhorar a sua 

gestão (e do território) e de assegurar a 
sustentabilidade ambiental.

É crucial sublinhar o aspeto da gestão. 
Uma parte significativa da área de 
produção de eucalipto tem gestão 

deficiente ou ausente (assim como de 
outras espécies e usos). A boa gestão 

pode ajudar tanto a aumentar a 
produtividade como a limitar ...  

o comportamento invasor...
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restal (e do território) não é uma realidade em mui-
tas áreas de Portugal. É essencial que a discussão 
deste tema inclua não só como gerir melhor, mas 
também como tornar a melhor gestão uma reali-
dade no território, nomeadamente nas áreas de 
produtores privados onde a carência de gestão se 
verifica mais. Talvez discutir a hipótese do Estado 

e/ou a indústria beneficiar os produtores privados 
que gerem bem e que diminuem os riscos? 

O caminho a seguir precisa de passar por um 
debate saudável e construtivo, envolvendo todos 
os atores e não adiando nem virando costas aos 
desafios associados ao eucalipto em Portugal.
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1. Introdução

A expansão nacional da área ocupada por eucalipto 
(essencialmente Eucalyptus globulus Labill.) é notória 
desde meados do século 20 e foi determinada pelo 
desenvolvimento e investimento da indústria pape-
leira e consequente alteração da gestão florestal para 
uma perspetiva industrial (Oliveira et al., 2017). Desde 
1990 que o regime de fogo tem desempenhado um 
papel importante nas altera-
ções de uso do solo, impondo 
o aumento da área de matos 
em detrimento da área arbo-
rizada global (Fernandes e 
Guiomar, 2017; Oliveira et 
al., 2017). A floresta de pinho 
foi particularmente afetada, mas o crescimento do 
eucaliptal tem prosseguido, ainda que em ritmo infe-
rior ao do passado (Oliveira et al., 2017). Segundo o 
mais recente inventário florestal nacional, o eucalipto 
ocupa 812 kha e representa 26% da área da floresta 
nacional (ICNF, 2013).

O despovoamento rural e concomitantes abandono 
da agricultura e expansão florestal convergem para 

o aumento da continuidade e carga de combustível 
no território e, em geral, explicam a maior severi-
dade do regime de fogo contemporâneo (Fernandes 
et al., 2014; Moreno et al., 2014; Viedma et al., 2015). 
Arborizações em larga escala potenciam incêndios 
grandes e severos, e a perceção de que o eucalipto 
induz risco de incêndio é comum, se não mesmo 
dominante. As plantações de eucalipto em Portugal 
podem acumular até cerca de 25 t ha-1 de folhada 

e casca semi-destacada da 
porção inferior do tronco, 
nomeadamente em povoa-
mentos com maior área 
basal ou em segunda ou ter-
ceira rotação, acrescendo o 
contributo bastante expres-

sivo do estrato arbustivo na ausência de gestão do 
combustível (Fernandes et al., 2011). Numa avalia-
ção por especialistas europeus, o eucalipto pontuou 
4,5 numa escala de combustibilidade de um a cinco, 
imediatamente abaixo de pinhais e matos (Xantho-
poulos et al., 2012). Contudo, os dados do inventário 
florestal nacional permitiram concluir que o risco de 
incêndio, tal como determinado pela estrutura dos 
povoamentos e carga de combustível, é mais variável 
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dentro da espécie do que 
entre espécies (Fernan-
des, 2009). Adicionalmente, 
vários estudos mostraram 
que em Portugal o fogo 
“prefere” as áreas de matos 
desproporcionadamente à 
sua representatividade no 
território, que é menor a 
sua incidência em floresta, 
e que a variação da prefe-
rência entre tipos florestais é 
modesta (ver artigo de J.M.C. Pereira neste número). 

A sociedade tende a encarar negativamente a 
arborização com eucalipto, em parte como resul-
tado da associação (percebida ou real) ao risco 
de incêndio. Os incêndios 
catastróficos de 2017 no 
Chile e em Portugal exacer-
baram esta perceção e as 
preocupações com os puta-
tivos efeitos nefastos da 
silvicultura de espécies de 
rápido crescimento (Gómez- 
-González et al., 2018), ao 
ponto de a opinião publicada estabelecer relações 
de causa-efeito entre a plantação de eucalipto e 
a ocorrência de vítimas humanas nos incêndios, 
por exemplo Ames (2017). É propósito deste artigo 
identificar objetivamente relações entre a expansão 
da área de eucalipto em 
Portugal e o regime de fogo 
nas suas componentes 
de área ardida, dimensão 
dos grandes incêndios e 
severidade do fogo.

2. Área ardida

Entre 1996 e 2017 a área acumulada de povoamen-
tos ardidos de eucalipto ascendeu a 442,3 kha, ou 
seja, 20,1 kha ano-1, correspondendo em média 
anual a 10,7% da superfície total ardida, com varia-

ção de 3,0 a 23,6%. Uma 
análise de correlação para 
um período mais alargado 
(1980-2017) mostra (p>0,05) 
que a área anual de eucalip-
tal ardido, quer em termos 
absolutos quer relativos, 
não tem tendência tempo-
ral nem está relacionada 
com a área de eucaliptal 
existente (Quadro 1). Para 
esta análise foi necessário 

estimar a área de eucalipto ano a ano (Figura 1), 
efetuada por ajustamento de uma curva spline aos 
dados dos inventários florestais nacionais, mapas 
de uso do solo (DGT, 2018) e outras fontes disponí-
veis (Goes, 1977; Fabião, 1987; Radich e Alves, 2000; 

Mendes et al., 2004).

Modelámos a área ardida 
em Portugal no período 
1980-2017, a fim de detetar 
mudanças decorrentes da 
arborização com eucalipto. 
Ajustámos uma regressão 
não linear explicativa de 

área ardida anual por fogos ≥35 ha de dimensão, 
baseada no número de fogos (≥1 ha), condições 
meteorológicas e área ardida acumulada nos anos 
anteriores. Aqueles limiares de dimensão dos 
fogos constituem o denominador mínimo comum 

imposto pela variação dos 
critérios de cartografia de 
áreas ardidas e de contabi-
lidade de ignições ao longo 
do tempo; as fontes foram 
as oficiais1. As condições 
pirometeorológicas descre-
veram-se através de esta-
tísticas anuais derivadas do 

índice FWI (Fire Weather Index) de perigo meteoro-

... o risco de incêndio, tal como 
determinado pela estrutura dos 

povoamentos e carga de combustível, é 
mais variável dentro da espécie do que 

entre espécies ... Adicionalmente, vários 
estudos mostraram que em Portugal o 

fogo “prefere” as áreas de matos ... 
que é menor a sua incidência em 

floresta, e que a variação da preferência 
entre tipos florestais é modesta ...

É propósito deste artigo identificar 
objetivamente relações entre a 

expansão da área de eucalipto em 
Portugal e o regime de fogo nas suas 

componentes de área ardida, 
dimensão dos grandes incêndios 

e severidade do fogo.

Uma análise de correlação para um 
período mais alargado (1980-2017) 

mostra ... que a área anual de eucaliptal 
ardido, quer em termos absolutos quer 
relativos, não tem tendência temporal 

nem está relacionada com a área de 
eucaliptal existente ... 

1      ICNF: http://www2.icnf.pt/portal/florestas/dfci/inc

http://www2.icnf.pt/portal/florestas/dfci/inc
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lógico diário de incêndio, obtido dos dados de rea-
nálise ERA-Interim do European Centre for Medium-
-Range Weather Forecasts (Pinto et al., 2018).

A análise estatística determinou que o percentil 95 
da mediana diária do FWI e a soma da área ardida 
nos seis anos prévios fossem incluídos no modelo 
de área ardida anual jun-
tamente com o número de 
fogos. Adicionalmente, a 
fim de considerar as enor-
mes anomalias de área 
ardida em 2003 e 2017, 
incluímos uma variável 
muda para a ocorrência de fogos convectivos. O 
modelo logrou explicar 72,1% da variação de área 

ardida ano-a-ano. A variabilidade residual, não 
explicada pelo modelo (Figura 1), foi correlacio-
nada com o tempo (ano), área de eucalipto e área 
ardida de eucalipto (em valores absoluto e relativo 
à área ardida total), mas em nenhum dos casos se 
obteve correlação estatisticamente significativa. 
Conclui-se não haver tendência temporal na área 

ardida passível de atribui-
ção a variáveis ausentes do 
modelo, nomeadamente os 
descritores do processo de 
eucaliptização.

3. Dimensão dos incêndios

É mais provável que fogos iniciados em floresta, e 
especialmente em matos, atinjam maiores dimen-
sões comparativamente àqueles provenientes de 
áreas agrícolas e da interface urbano-rural (Moreira 
et al., 2010). A distribuição de ignições por tipo 
de uso do solo e as áreas ardidas corresponden-
tes (2001-2016) permitem quantificar a dimensão 
final dos fogos em função da sua origem. Assim, 
constata-se que 5,2% do total de fogos ≥0,1 ha tem 
início em eucaliptal e responde por 6,1% da área 
ardida total. O rácio entre área ardida e número de 
fogos é similar entre os vários tipos de floresta, à 
exceção do conjunto sobreiro-azinheira, que repre-
senta apenas 1,0% do número de fogos mas 4,3% 
da área ardida, e é inferior ao dos matos, com 6,7% 
do número de fogos e 11,8% da área ardida.

Os grandes incêndios (≥100 ha) queimam cumula-
tivamente mais matos que floresta (Fernandes et 
al., 2016a), mas a situação inverte-se no extremo 

Quadro 1 – Coeficientes de correlação (R) entre a área ardida de eucalipto (absoluta e relativa à área ardida total), o tempo 
e a área ocupada por eucalipto 1980-2017, n = 38). Nenhum dos valores de R é estatisticamente significativo (p>0,05)

Indicador Tempo (ano) Área de eucalipto

Hectares 0,22 0,20

% da área ardida total -0,19 -0,23

Conclui-se não haver tendência 
temporal na área ardida passível de 

atribuição a variáveis ausentes do 
modelo, nomeadamente os descritores 

do processo de eucaliptização.

Figura 1 – Evolução da área de eucalipto em Portugal (linha 
verde, valores observados identificados por pontos), área 
anual ardida por fogos ≥35 ha (linha vermelha), área 
anual ardida de eucalipto (linha azul) e desvios ao modelo 
descritivo da área ardida anual por fogos ≥35 ha (pontos), 
alisados por um spline cúbico (linha negra quebrada)
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Quadro 2 – Distribuição (%) da área ardida por classe de severidade do fogo e tipo de vegetação para um conjunto de sete 
mega-incêndios ocorridos em 2917 em Portugal 

Tipo de vegetação Área ardida (ha) Reduzida Moderada Elevada

Carvalhos caducifólios, castanheiro 2 954 9,9 15,8 74,3

Eucalipto 59 147 7,5 24,7 67,7

Outras folhosas 14 693 9,2 19,8 71,0

Pinheiro bravo 81 751 5,8 15,5 78,6

Matos 20 158 2,1 5,3 92,6

da distribuição (≥2  500 ha, 
1998-2013) (Fernandes et 
al., 2016b). A composição 
da área ardida por estes 
incêndios mostra domi-
nância por eucalipto ou 
por misturas de pinheiro e 
eucalipto em 6,3% e 30,6% 
dos casos, respetivamente. 
Uma análise da dimensão 
dos grandes incêndios em 
Portugal em função de um conjunto vasto de variá-
veis não revelou qualquer efeito da composição do 
uso do solo, sendo a variação existente fundamen-

Uma análise da dimensão dos grandes 
incêndios em Portugal em função 

de um conjunto vasto de variáveis não 
revelou qualquer efeito da composição 

do uso do solo, sendo a variação 
existente fundamentalmente controlada 

pela conectividade do espaço florestal 
e pelos padrões espaciais da 

 recorrência do fogo ...

Figura 2 – Representatividade do eucalipto na área ardida 
por incêndios com pelo menos 100 ha de dimensão. Dados 
de Fernandes et al. (2016a) e CTI (2017, 2018). Os pontos a 
cheio referem-se a incêndios de 2017
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talmente controlada pela 
conectividade do espaço 
florestal e pelos padrões 
espaciais da recorrência 
do fogo (Fernandes et al., 
2016a). A Figura 2 mostra 
a dimensão dos 609 incên-
dios incluídos nesse estudo, 
acrescidos de nove incên-
dios ocorridos em 2017 
com ≥15 kha, em função da 

representatividade do eucalipto.

4. Severidade do fogo

A severidade do fogo refere-se aos seus impactos 
imediatos na vegetação e solo e é correntemente 
avaliada por deteção remota. Estudámos a severi-
dade de sete dos mega-incêndios de junho e outu-
bro de 2017, respetivamente Pedrogão Grande, 
Góis, Arganil, Sertã, Vouzela, Lousã e Figueira da 
Foz, a partir de imagens Sentinel-2 adquiridas 
imediatamente antes e depois das ocorrências. 
De entre as opções de avaliação da severidade 
dos incêndios recorremos ao índice RdNBR (Rela-
tive differenced Normalized Burn Ratio), que eli-
mina o viés inerente à composição e estrutura da 
vegetação (Miller e Thode, 2007), e cuja média foi 
determinada para cada mancha individual de um 
determinado tipo de vegetação. O RdNBR foi clas-
sificado de acordo com os limiares propostos por 
Botella-Martínez e Fernández-Manso (2017) como 
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Reduzido, Moderado ou Elevado, correspondendo 
respetivamente ao predomínio de copa verde, cha-
muscada ou dessecada, e queimada.

Ressalta do Quadro 2 a grande prevalência da 
classe elevada de severi-
dade do fogo, sendo ubí-
qua nos matos e um pouco 
menor em eucalipto com-
parativamente a outros 
tipos de floresta. Condições 
pirometeorológicas extre-
mas terão sido a grande determinante destes resul-
tados, o que é reforçado pela análise individual 
dos incêndios: o tipo de coberto vegetal explicou 
apenas 8 a 39% da variação observada no RdNBR. 
Uma análise global que controla para o efeito alea-
tório dos fogos individuais revela uma sequência 
de RdNBR em que outras folhosas < eucalipto < 
outras coníferas < carvalhos caducifólios e casta-
nheiro < pinheiro bravo, mas as médias por tipo de 
vegetação são muito próximas.

5. Discussão

A dimensão e impactos dos incêndios dependem 
das suas características de propagação e libertação 
de energia, o chamado comportamento do fogo, que 
por sua vez integra efeitos meteorológicos, topográ-
ficos e da vegetação (ou combustível). O último fator 
é portanto crucial para com-
preender e explicar eventuais 
diferenças de incidência e de 
características dos incêndios 
entre tipos florestais.

Tal como já referido, as 
características do com-
plexo-combustível variam 
marcadamente num determinado tipo de floresta, 
o que dificilmente permite distinções categóricas 
entre o risco de incêndio associado às diferentes 
espécies. Na base de dados usada por Fernandes 
(2009), e no que respeita à carga de combustível 

fino e arejamento do complexo-combustível, os 
eucaliptais nacionais são significativamente dife-
rentes de sobreirais e azinhais e de pinhais, situan-
do-se a meio caminho entre eles e não diferindo 
da floresta caducifólia. Contudo, as diferenças 

absolutas entre as médias 
dos descritores são relativa-
mente pequenas. As cargas 
medianas de combustível 
(incluindo também a folha-
gem arbórea) em eucalip-
tal e em pinhal bravo são 

substancialmente diferentes, respetivamente 15,9 t 
ha-1 e 27,5 t ha-1 (Rosa et al., 2011). Esta disparidade 
é explicável pela conjugação de vários fatores dis-
tintivos do eucalipto, nomeadamente a maior velo-
cidade de decomposição da folhada, a escassez de 
combustível nos primeiros anos após plantação, e 
a exploração em rotação curta (10-12 anos), a qual 
sujeita o complexo-combustível a perturbações 
mais frequentes e impede que a acumulação de 
combustível atinja o máximo potencial. Refira-se 
que 18% da área de eucalipto das empresas de celu-
lose foi sujeita a gestão de combustíveis no período 
2015-2017 (CELPA, 2018), e que os dados do inven-
tário florestal nacional (2005-2006) indicam 71% e 
81% de parcelas sem sinais de intervenção, respe-
tivamente para o eucalipto e para o pinheiro bravo.

A grande expansão das plantações de eucalipto no 
período 1970-1995 (~480 
kha) foi essencialmente feita 
à custa do pinheiro bravo 
(45% do total), matos (24%) 
e agricultura (20%). Assu-
mindo as cargas de com-
bustível medianas de Rosa 
et al. (2011), tal equivale a 
um decréscimo global de 

20,4% na carga de combustível na área que sofreu 
alteração do uso do solo. Apesar de a eucaliptiza-
ção abrandar no período de 1995-2015 (~186 kha), 
a correspondente diminuição da carga de com-
bustível foi mais elevada (35%) do que no período 

... as características do 
complexo-combustível variam 

marcadamente num determinado tipo 
de floresta, o que dificilmente permite 

distinções categóricas entre o risco 
de incêndio associado às diferentes 

espécies.

Ressalta ... a grande prevalência da 
classe elevada de severidade do fogo, 
sendo ubíqua nos matos e um pouco 

menor em eucalipto comparativamente 
a outros tipos de floresta. 
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anterior, principalmente por-
que a transferência de uso 
do solo de pinhal para euca-
liptal foi consideravelmente 
maior no segundo período. É 
possível que esta redução de carga de combustível 
esteja implicada na ausência de tendência tempo-
ral entre a área ardida de eucalipto e a expansão da 
espécie, ainda que a variação ano-a-ano da geogra-
fia do fogo provavelmente prepondere.

Duas características são comummente referidas 
como potenciadoras da propagação e intensidade 
do fogo em Eucalyptus globulus, respetivamente a 
composição química foliar 
e a casca solta no tronco. 
Os óleos voláteis das folhas, 
aliás comuns a muitos 
arbustos da flora autóctone, 
acabam por ser despicien-
dos para o comportamento 
do fogo, porque é diminuta 
a sua presença na folhada 
que constitui o vetor de 
propagação do fogo em 
eucaliptal (Hodgson, 1967) e porque as caracterís-
ticas estruturais da folhada se sobrepõem ao efeito 
dos óleos (Scarff e Westoby, 2006). As longas tiras 
de casca suspensa nos eucaliptos de tronco liso, 
como o E. globulus, são responsáveis por focos 
secundários de fogo a distâncias significativas da 
frente de chamas, dadas as suas características 
aerodinâmicas e prolongado tempo de combus-
tão e desde que as intensi-
dades do fogo e do vento 
sejam favoráveis (Cruz et al., 
2012). Os incêndios do dia 
de 15 de outubro de 2017 
em paisagens dominadas 
por eucalipto no centro do 
país originaram focos secundários a 2-3 km (CTI, 
2018), distâncias similares às que comummente 
resultam de fogo de copas em floresta de coníferas 
(Albini et al., 2012). É frequente que distâncias de 

projeção desta ordem não 
aumentem a velocidade 
de expansão do incêndio, 
sendo bem mais relevante a 
enorme densidade de pro-

jeções de curta distância que caracteriza os incên-
dios em condições extremas em eucaliptal e que 
permitem que o fogo se desloque por coalescência 
contínua das inúmeras ignições (Cruz et al., 2015).

O conhecimento quantitativo do comportamento 
do fogo em plantações de eucalipto é ainda escasso 
e está essencialmente circunscrito a fogos de baixa 
intensidade e a casos de estudo ocasionais, por 

exemplo McCaw (2006). A 
capacidade de o predizer 
satisfatoriamente é portanto 
incerta. Um dado rele-
vante, e que contrabalança 
a influência das projeções 
no avanço do fogo, é que 
a sua propagação através 
das copas é bastante menos 
comum do que em floresta 
de coníferas, exigindo com-

binações favoráveis de velocidade do vento, declive 
do terreno, carga de combustível e altura das árvo-
res. No caso específico da espécie E. globulus 
concorrem para essa dificuldade a copa relativa-
mente esparsa e o rápido crescimento em altura e 
grande descontinuidade vertical, e ainda as folhas 
“resistentes à combustão” devido à sua espessura 
e revestimento por uma cutícula cerosa (Dickin-

son e Kirkpatrick, 1985). 
É esta menor propensão 
para o fogo de copas, 
eventualmente reforçada 
por menor acumulação de 
combustível, que explica 
que a severidade do fogo 

em eucaliptal tenha sido inferior àquela registada 
em praticamente todos os restantes tipos florestais, 
apesar do nivelamento tendencialmente imposto 
pela elevada severidade pirometeorológica.

Os óleos voláteis das folhas, aliás 
comuns a muitos arbustos da flora 

autóctone, acabam por ser despiciendos 
para o comportamento do fogo ...

Um dado relevante, e que contrabalança 
a influência das projeções no avanço do 

fogo, é que a sua propagação através 
das copas é bastante menos comum do 

que em floresta de coníferas ... 

As longas tiras de casca suspensa 
nos eucaliptos de tronco liso ... são 
responsáveis por focos secundários 
de fogo a distâncias significativas 

da frente de chamas, dadas as suas 
características aerodinâmicas e 

prolongado tempo de combustão e 
desde que as intensidades do fogo e do 

vento sejam favoráveis 
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Em Pedrogão Grande, 
como no dia 15 de outu-
bro, a propagação extre-
mamente rápida do fogo, 
a quantidade de combus-
tível disponível para arder 
e a consequente libertação 
de energia beneficiou das 
condições atmosféricas (e 
modificou-as) num pro-
cesso interativo que culmi-
nou na rutura das colunas de convecção, a causa 
direta do desfecho trágico dos incêndios (CTI, 2017, 
2018). O facto de incêndios com características de 
propagação e perda de vida humana compará-
veis ocorrerem em regiões onde o eucalipto está 
ausente (Nauslar et al., 2018) e a variedade de usos 
do solo percorridos pelos fogos de 15 de outubro 
mostram que as piro-tem-
pestades se podem originar 
a partir de diversos tipos de 
vegetação.

A indiferença do regime de fogo nacional à expan-
são do eucalipto está em linha com o que Úbeda 
e Sarricolea (2016) reportam para o Chile, onde a 
área ardida não respondeu ao processo de arbori-
zação. Na Galiza, a superfície queimada diminuiu 
substancialmente desde 1990 em paralelo com 
a eucaliptização (Moreno et al., 2014). Contudo, 
perante a extensão atual da área de eucalipto em 
Portugal e, principalmente, a sub-gestão e aban-
dono de uma porção considerável dessa área, é 
legítimo questionar o papel do eucalipto nas piro-
-tempestades de 2017 e suas consequências, assim 
como no futuro regime de fogo que se espera seja 
agravado pelas alterações climáticas. 

A E. globulus regenera com facilidade após o fogo, 
tanto por via vegetativa como por via seminal. As 
extensas áreas de eucaliptal ardido em 2016-2017 
(165 kha) tenderão assim a aumentar a continui-
dade e uniformidade do espaço florestal, um pro-
cesso já anteriormente visível no centro do país 

(Fernandes e Guiomar, 
2017) e que favorece incên-
dios potencialmente maio-
res no futuro; note-se que 
uma parte substancial da 
área ardida em 2017 inci-
diu na regeneração natural 
subsequente aos fogos de 
2003 e 2005. O presumível 
aumento de abandono dos 
povoamentos que sucede a 

incêndios desta magnitude é conducente a maior 
probabilidade de incêndio, através da transição 
para estruturas de povoamento irregulares (Rego et 
al., 2013), prevalência de formações baixas e densas 
(Botequim et al., 2013), diminuição da área basal 
do povoamento regenerado (Fernandes e Guiomar, 
2017), aumento de misturas de eucalipto e pinheiro 

(Silva et al., 2009) e a forma-
ção de combustível lenhoso 
por mortalidade das árvo-
res (Catry et al., 2013). Estas 
alterações não diferem do 

que se espera na floresta nacional em geral, mas a 
perda de área de eucalipto por ação do fogo é bas-
tante reduzida comparativamente àquela sofrida 
pelos restantes tipos de floresta (Fernandes e Guio-
mar, 2017). Tal indicia uma dinâmica de combus-
tibilidade com consequências no comportamento 
do fogo que deverá ser alvo de estudo.

Sumário e conclusão

A área ocupada pelo eucalipto em Portugal quase 
triplicou em três décadas. O eucalipto responde 
em média por um décimo da área ardida, obser-
vando-se duplicação da incidência nos anos em 
que a geografia do fogo se desloca para as regiões 
onde a espécie é mais prevalecente. A extensão de 
eucaliptal ardido não tem contudo tendência tem-
poral nem está correlacionada com o progressivo 
aumento da área da espécie. A área ardida total no 
país não explicável pelo modelo ajustado (e que é 
dominado pela influência pirometeorológica) não 

O facto de incêndios com características 
de propagação e perda de vida humana 

comparáveis ocorrerem em regiões 
onde o eucalipto está ausente ... e a 

variedade de usos do solo percorridos 
pelos fogos de 15 de outubro mostram 

que as piro-tempestades se podem 
originar a partir de diversos tipos de 

vegetação.

A área ocupada pelo eucalipto em 
Portugal quase triplicou em três 

décadas. 
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cresceu ao longo do tempo 
e não tem relação com a 
área ocupada por eucalipto. 
O tamanho final dos fogos 
com início em eucaliptal 
está em linha com aqueles 
originados noutros tipos 
de floresta. A dimensão dos 
grandes incêndios em condições pirometeorológi-
cas propícias é determinada pela continuidade do 
espaço florestal e pela “memória” dos fogos ante-
cedentes que, dependendo do seu padrão espacial, 
pode favorecer ou, pelo contrário, contrariar a expan-
são do fogo. Os maiores incêndios ocorrem quer na 
ausência quer na presença de áreas significativas 
de eucalipto. Finalmente, e apesar da composição 
florestal ter sido uma influência secundária na sua 
variação, a severidade dos 
fogos extremos de 2017 foi 
tendencialmente menor em 
eucaliptal do que nos restan-
tes tipos de floresta.

Os resultados que obtive-
mos são consistentemente 
explicáveis pelo conheci-
mento existente sobre as 
características dos com-
bustíveis florestais e do 
comportamento do fogo, 
nomeadamente a redu-
ção (à escala nacional) da 
carga de combustível que 
resultou da substituição de 
pinhal por eucaliptal, essencialmente atribuível 
à exploração do segundo num regime de rotação 
curta e a um maior investimento em intervenções 
de gestão do combustível. A menor propensão 
do eucalipto para fogo de copas é provavelmente 
compensada (ou até excedida) pelo papel das pro-

jeções na propagação do 
fogo; não desvalorizando a 
sua relevância à escala local 
(do incêndio), o certo é que 
a profusão de focos secun-
dários originados pelo 
eucalipto não tem tradução 
na área ardida analisada à 

escala nacional. Adicionalmente, e ainda não refe-
rido, o combate a incêndios nas áreas exploradas 
pela indústria está a cargo de equipas especiali-
zadas que frequentemente intervêm também nas 
áreas limítrofes.

O facto de o regime de fogo não ter sido influen-
ciado pela eucaliptização do país não significa que 
não o venha a ser no futuro. A preocupação reside 

nas consequências dos 
mega-incêndios dos últi-
mos anos, propiciadores de 
abandono do espaço rural 
e conducentes a paisagens 
florestais mais contínuas 
e estruturalmente mais 
simples. Esta apreensão é 
comum ao espaço florestal 
no seu todo, independente-
mente da sua composição, 
mas no caso do eucalipto 
pode vir a adquirir con-
tornos distintos por via da 
dinâmica e combustibili-
dade da revegetação pós-
-fogo. As soluções técnicas 

são conhecidas e implicam gestão ativa e profis-
sional e um incremento significativo da gestão 
do combustível e da silvicultura preventiva. Resta 
saber se a sociedade terá a vontade e disporá dos 
recursos necessários para que a mudança acon-
teça na escala necessária.

O facto de o regime de fogo não ter 
sido influenciado pela eucaliptização 
do país não significa que não o venha 
a ser no futuro. A preocupação reside 

nas consequências dos mega-incêndios 
dos últimos anos, propiciadores 
de abandono do espaço rural e 

conducentes a paisagens florestais 
mais contínuas e estruturalmente 

mais simples ... As soluções técnicas 
são conhecidas e implicam gestão 

ativa e profissional e um incremento 
significativo da gestão do combustível e 

da silvicultura preventiva.

A área ardida total no país  ... 
... não cresceu ao longo do tempo e não 

tem relação com a área ocupada por 
eucalipto. O tamanho final dos fogos 

com início em eucaliptal está em linha 
com aqueles originados noutros tipos

de floresta.
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1. O eucalipto e o setor florestal

O eucalipto, o pinheiro bravo e o sobreiro são as 
três espécies florestais de maior valor económico 
em Portugal.

Todas se caracterizam por produzirem matéria-
-prima essencial para um conjunto muito amplo 
de atividades económicas a jusante, constituindo 
assim, cada uma dessas espécies, o elo inicial 
de uma cadeia de transformação que enriquece 
sobremaneira o panorama industrial português, 
com contribuições muito importantes quer para os 
rendimentos gerados no país, em especial no seu 
interior, quer para o equilíbrio da nossa balança 
comercial com o exterior.

O conjunto de atividades baseadas na floresta 
(incluindo também as restantes espécies, de 
menor dimensão económica) contribuiu em 2016 
com 2 897 milhões de euros, para o Valor Acrescen-
tado Bruto (VAB) do país, cerca de 1,8%, percenta-
gem que pode ser considerada a contribuição para 

o Produto Interno Bruto (PIB)1. Do ponto de vista 
da balança comercial, o valor de exportação destas 
atividades atingiu 4  613 milhões de euros, quase 
9% da exportação total de bens, dando origem a 
um saldo positivo de exportações menos impor-
tações de 2 466 milhões de euros, ou seja equiva-
lente a 1,3% do PIB.

Em termos de emprego, pode avaliar-se, de forma 
necessariamente imprecisa, em cerca de 90 milha-
res o número de pessoas que trabalham em activi-
dades baseadas na floresta, ou seja o equivalente a 
1,9% do emprego total do país.

A fileira do eucalipto: alguns aspetos 
macroeconómicos e macro-setoriais

JOÃO FERREIRA DO AMARAL

Professor catedrático aposentado do ISEG/UL

1      A diferença entre o valor do PIB e o valor do VAB a nível nacional, 
ou seja a soma de todos os valores acrescentados setoriais está 
em que para obter o valor do PIB soma-se ao valor do VAB o 
valor dos impostos menos subsídios incidentes sobre os produ-
tos. Como a cobrança de impostos não é uma atividade produ-
tiva, consideramos que a contribuição para o PIB de qualquer 
setor produtivo é mais bem avaliada pela sua contribuição para 
ao VAB a nível nacional.
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Todas as atividades baseadas na floresta, para 
além dos efeitos benéficos sobre o PIB, o emprego 
e a balança comercial, fazem parte do reduzido 
leque de atividades cujos rendimentos formados 
se distribuem em grande parte pelo interior do pais 
e last but not the least prestam um conjunto amplo 
de serviços ambientais, ou seja, produzem externa-
lidades positivas de valor económico significativo.

Dada, porém, a complexidade da determinação 
do valor dos serviços ambientais, que exigiria uma 
dimensão de explanação muito para além do pre-
sente trabalho, a valorização económica destes 
serviços não será qui abordada embora conside-
remos que é urgente proceder-se a essa avaliação, 
completando os estudos que têm sido realizados 
sobre a matéria. Urgência que se torna ainda mais 
importante no contexto do atual objetivo do país 
de atingir a neutralidade carbónica em 2050.

2. Impacte macroeconómico

VAB e Produto Interno Bruto

A utilização económica do eucalipto em novos 
produtos é objeto de importante investimento em 
Investigação e Desenvolvimento e no futuro será 
certamente muito mais diversificada do que hoje. 
Na atualidade, a sua utilização para o fabrico de 
pasta para papel é dominante pelo que restringi-
remos a presente avaliação ao contributo do euca-
lipto para o fabrico de pasta e, a partir desta, de 
papel e cartão.

Assim, o esquema simplificado que adotamos 
pode ser representado na seguinte forma:            

produção  de  papel  e  cartão 
eucalipto → pasta para papel

exportação

Segundo dados da Celpa (2017), o consumo de 
eucalipto pelas indústrias de pasta e papel foi de 
7 883 mil m3, tendo a produção de pastas de fibra 

virgem de eucalipto2 atingido 2 592 toneladas, das 
quais 1  475 foram exportadas e 1  116 foram inte-
gradas em papel pela indústria.

Por outro lado, foram importados, no mesmo ano, 
1 765 mil m3 de madeira de eucalipto, ou seja cerca 
de 22% do total de consumo pela indústria.

Em termos de valor, a produção do eucalipto em 
2016 (último ano disponível) pode ser estimada em 
264 milhões de euros3.

Subtraindo a este montante um valor estimado 
para consumos intermédios, obtido através da apli-
cação de uma percentagem de 29% sobre o valor 
da produção (percentagem igual à calculada para 
2016 com os dados das Contas Económicas da Silvi-
cultura do INE, CES, para todo o setor silvícola) che-
gamos ao Valor Acrescentado Bruto (VAB) gerado 
na produção de eucalipto de 187 milhões de euros.

Por outro lado, ainda de acordo com os dados da 
CELPA, o VAB gerado pelas indústrias de pasta e 
papel foi, em 2016, de 934 milhões de euros4.

Somando o VAB da produção de madeira de euca-
lipto com este valor do VAB da indústria, obtemos 
um montante de 1  121 milhões de euros como 
contribuição para o VAB das atividades baseadas 
no eucalipto5, o que corresponde a cerca de 39% 
do VAB de todas as atividades baseadas na floresta 
e a 0,7% do total do VAB nacional.

2     Nesta avaliação consideramos apenas este tipo de pastas.
3      Estimamos este valor através da aplicação de uma proporção 

de 90% ao valor da rubrica da produção de madeira de folhosas 
para triturar (293,3 milhões euros), constante das Contas Econó-
micas da Silvicultura (INE).

4      Este valor inclui também o valor de pasta e seus derivados pro-
venientes de outras espécies, que não é possível discriminar 
com os dados disponíveis, mas que é muito minoritário..

5      Este valor pode estar sobreavaliado pela eventual duplicação 
da contabilização de parte do VAB gerado na produção do eu-
calipto no VAB da indústria. A existir, esta duplicação, que não 
é possível apurar com os dados disponíveis, não será contudo 
significativa relativamente ao total do VAB apurado.
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Antes de prosseguirmos, convém salientar um 
aspeto que tem relevância para todo setor silví-
cola, incluindo o eucalipto. Trata-se da terciariza-
ção da produção, bem demonstrada pelo aumento 
regular do peso dos serviços silvícolas no total dos 
consumos intermédios, peso esse que em 1986 era 
de 20,6% e trinta anos depois, em 2016, atingia já 
os 34,6%, sem que esta evolução significasse um 
aumento da capacidade produtiva do setor, uma 
vez que nesses mesmo trinta anos a produção sil-
vícola, a preços constantes, estagnou, tendo dimi-
nuído o VAB gerado.

Balança comercial

Do ponto de vista da balança comercial, as ativi-
dades baseadas no eucalipto, como aliás vimos 
acima, as de todo o setor florestal contribuem 
positivamente para o equilíbrio das nossas contas 
com o exterior. Assim, segundo o INE (Estatísticas 
do Comércio Internacional, 2017) as exportações 
de pasta e papel (na sua maior parte baseadas 
em pasta de eucalipto) atingiram 2  548 milhões 
de euros em 2017 (4,6% do total das exportações 
de bens do País). Se admitirmos um conteúdo de 
importações diretas e indiretas de 32%6 (valor cal-
culado pelo INE para 2015 na publicação Matrizes 
simétricas input-output, Novembro de 2018), obte-
mos uma contribuição positiva para a balança 
comercial de 2 548-0.32x2 548 = 1 733 milhões de 
euros, cerca de 0,9% do PIB.

Emprego

No que respeita ao emprego, em 2016, emprega-
vam-se 2,9 milhares de indivíduos na indústria 
de pasta e papel (universo CELPA). Admitindo 
que é imputável ao eucalipto uma percentagem 
do emprego do setor silvícola (13,5 milhares de 
indivíduos, segundo o INE nas CES) equivalente à 
proporção da produção do eucalipto no total da 

produção silvícola (24% do valor obtido para 2016 
a partir dos dados da CES), obtemos um valor de 
3,2 milhares de indivíduos imputável ao eucalipto. 
Somando ao valor do emprego na indústria (2,9 
milhares, universo CELPA) obtemos finalmente um 
valor de cerca de 6,1 milhares de indivíduos para o 
emprego nas atividades ligadas ao eucalipto7.

3.  A dinâmica do passado e as relações 
macro-setoriais

Para avaliar alguns aspetos da dinâmica da fileira, 
podemos seguir duas abordagens complementa-
res: primeiro, descrever o que sucedeu no passado 
e, em segundo lugar, tentar avaliar os fatores que 
impulsionam o crescimento através das relações 
entre produção de madeira de eucalipto, de pasta 
e de papel e cartão – aquilo a que chamamos rela-
ções macro-setoriais. 

Começando por uma análise muito sucinta do 
passado, referente à última década, nos últimos 
dez anos (2007-2017), a totalidade de madeira de 
eucalipto adquirida pelas empresas produtoras de 
pasta e papel aumentou 3,1% ao ano, um pouco 
menos que a taxa de crescimento da produção de 
pasta de fibra virgem no mesmo período (3,7%). 

No entanto, a origem geográfica da madeira de 
eucalipto alterou-se significativamente. Assim, 
enquanto as aquisições no mercado nacional 
aumentaram apenas cerca de 1,5% ao ano, as 
importações aumentaram anualmente 13,5 %. 
Enquanto em 2007 as importações de madeira de 
eucalipto representavam 8,5% do total das aquisi-
ções por parte da indústria, em 2017 essa propor-
ção tinha aumentado para 22,2%.

Em termos de contribuição para o VAB nacional 
regista-se entre 2007 e 2016 um aumento significa-

6      Para a descrição do método de cálculo e da interpretação do 
conteúdo de importação ver Amaral et al (2018).

7      Valor provavelmente subavaliado por não contar com empresas 
fora do universo CELPA.
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b) No que respeita à pasta (produto 2) temos

x21 = 0,  x22 = 0,  x23 = 1225 t9

c) Papel e cartão

x31 = 0, x32 = 0,   x33 =0

Trata-se mais uma vez de uma simplificação. Por 
exemplo, o valor x31 poderá ter um valor positivo 
mas será certamente de pouca expressão.

Podemos calcular os chamados coeficientes técni-
cos da produção nacional, em unidades físicas, ou 
seja os quocientes aij = xij/xj em que cada aij pode 
ser interpretado como a quantidade do produto 
i necessária para a produção de uma unidade do 
produto j. Dos valores acima indicados chegamos 
à conclusão que existem apenas dois coeficien-
tes técnicos diferentes de 0, a12 e a23, sendo a12 = 
6170/2592 = 2,380 (cuja dimensão é metros cúbi-
cos por tonelada) e a23 = 1225/2095 = 0,585 (número 
sem dimensão)10.

Note-se que ao nível de simplificação que adotámos, 
os coeficientes técnicos, embora reflitam aspetos da 
tecnologia da produção dos produtos considerados, 
não podem ser interpretados como descrevendo 
rigorosamente essa tecnologia, o que só poderia 
acontecer através de uma análise muito mais fina. 

Os valores correspondentes dez anos antes (2007) 
eram, igualmente com base nos dados da CELPA, 

a12 = 5327/1809 = 2,945 e a23 = 848/1641 = 0,517.

tivo. Usando o mesmo processo de determinação 
do VAB da fileira do eucalipto que usámos acima, 
para calcular o VAB em 2007 obtemos um valor de 
131 milhões de euros para o VAB da produção de 
eucalipto a que juntamos 655,9 milhões de euros 
de VAB da indústria, dados da CELPA (Boletim de 
2008). No total, em 2007 o contributo para o VAB 
nacional foi, assim, de 786,9 milhões de euros, o 
que representou nesse ano uma contribuição de 
0,5% para o VAB nacional, inferior aos 0,7% acima 
calculados para 2016.

A segunda forma de avaliar comportamentos tem a 
ver com os impactes das interações entre matérias-
-primas, produtos intermédios e produtos finais. 
Dado o nosso esquema simplificado acima refe-
rido das utilizações da madeira de eucalipto e da 
pasta, torna-se exequível ter uma ideia ainda que 
aproximada desses impactes.

Vamos considerar três produtos: madeira de euca-
lipto (produto 1) pasta (produto 2) e papel e cartão 
(produto 3)8.

Se designarmos por xij (i, j =1,2,3) o fornecimento, 
em unidades físicas, do produto i oriundo de 
produção nacional para a produção do produto 
j temos, para 2017, de acordo com os valores do 
Boletim da CELPA,

a)  Fornecimento de madeira de eucalipto nacio-
nal

x11 = 0,  x12 = 6170 m3 ,  x13 =  0 

A igualdade x13 = 0 resulta de se admitir que não 
existem fornecimentos diretos significativos de 
madeira para a indústria de papel e cartão.

 9      O valor de 1 225 t é obtido somando a quantidade de pasta 
integrada com as vendas para o mercado interno.

10      Valor provavelmente inferior ao real pois no denominador es-
tão incluídos papel e cartão que não derivam de nova pasta 
de eucalipto produzida. Se considerássemos os valores das 
fábricas da Navigator Company de Setúbal e Figueira da Foz, 
referidos no site http://www.thenavigatorcompany.com/Insti-
tucional/A-Nossa-Actividade, o coeficiente seria 0,711.

8       A grande heterogeneidade em especial dos produtos de papel 
e cartão implica que ao considerarmos apenas um produto es-
tamos a admitir implicitamente a hipótese que as proporções 
dos diversos tipos de produtos no total não se alteram.

https://www.ipma.pt/pt/oclima/extremos.clima/
http://www.thenavigatorcompany.com/Institucional/A-Nossa-Actividade
http://www.thenavigatorcompany.com/Institucional/A-Nossa-Actividade
https://www.ipma.pt/pt/oclima/extremos.clima/
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Note-se o significativo decréscimo entre 2007 e 2017 
do coeficiente a12, o que é resultado do aumento da 
parte da importação de madeira no total dos for-
necimentos, já que, como se disse, os coeficientes 
referem-se aí a fornecimentos nacionais. 

Por outro lado, podemos escrever, para cada ano, 
as três equações de balanço 

x1 =x11+x12 +x13 + Z1

x2 =x21+x22 +x23 + Z2

x3 =x31+x32 +x33 + Z3

em que os Zi são fornecimentos da produção 
nacional dos três produtos com outros destinos 
(exportação, fornecimento a outros setores que 
não a fileira do eucalipto, etc.).

Atendendo à definição dos aij e ao facto de existi-
rem fornecimentos nulos, podemos escrever de 
forma mais simplificada

x1 = a12 x2 + Z1

x2 = a23x3 + Z2

x3 = Z3

Donde, resolvendo em ordem a x1 obtemos

x1 =a12a23Z3 + a12Z2 +Z1

Em termos numéricos temos, para 2017

x1 =1,392Z3 + 2,38Z2 +Z1

O que nos permite dizer que o acréscimo de uma 
tonelada na procura de papel ou cartão induz 
um aumento de 1,392 m3 de madeira nacional de 
eucalipto (em 2007, o mesmo cálculo fornece o 
valor de 1,522) e o acréscimo de 1 tonelada da pro-
cura de pasta sem aumento da produção de papel 
necessita de mais 2,380 m3 de madeira nacional de 
eucalipto (2,945 em 2007). Evidentemente, se não 
existir produção nacional que permita responder 
à necessidade adicional, aumentará a importação 

de madeira e o coeficiente técnico nacional dimi-
nuirá, como tem vindo a suceder nos últimos anos. 

Aliás, podemos também calcular o impacte desta 
relação entre os produtos em termos de importações.

Se designarmos por m12 o coeficiente de importa-
ções de madeira de eucalipto para fabrico de pasta, 
temos que em 2017 m12 = 1785/2592 = 0,681 e em 
2007 era de m12 = 497/1809 = 0,275.

O valor das importações de madeira de eucalipto, 
calculando de forma semelhante à anterior e desig-
nando por m1 o valor das importações de madeira 
de eucalipto, será dado por

m1 = m12a23Z3 + m12Z2 + Z1 

e o impacte sobre as importações do aumento da 
produção de uma tonelada de papel e cartão era em 
2017 de 0,681x0,585 = 0,398 m3 de madeira, quando 
em 2007 era apenas de 0,275x0,517 = 0,142 m3.

4. Conclusão

No presente trabalho, fez-se uma avaliação 
macroeconómica e macro-setorial do valor econó-
mico do eucalipto. Os resultados não podem ser 
considerados senão como uma aproximação, uma 
vez que foi necessário admitir algumas hipóteses 
por falta de informação disponível. Dentro destas, 
salienta-se a dificuldade referida no texto de, em 
alguns casos, separar a pasta de eucalipto da pasta 
de pinho. No entanto, consideramos que, com 
estas prevenções, a avaliação feita fornece uma 
aproximação razoavelmente próxima da realidade 
do valor económico da fileira do eucalipto.
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Introdução

Antes da forte intervenção humana, Portugal teria, 
segundo Noirfalise (1987), uma vegetação próximo 
da climácica, denominada “vegetação primária 
natural ou subnatural”, em que apenas nas zonas 
dos vales e zonas planas a vegetação arbórea tinha 
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sido destruída para a agricultura e, nas restantes 
zonas, a pastagem resultante do corte do sub-bos-
que mantinha as árvores de maior parte, aprovei-
tando as bolotas, o pasto e a caça. Assim, Portugal 
seria então um carvalhal (Figura 1). A Figura 2 com-
para a distribuição potencial dos diferentes carva-
lhos com a distribuição atual. 

Figura 1 – Carta da vegetação natural com a distribuição dos vários carvalhais em Portugal 

Fonte: Noirfalise, 1987
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distribuição potencial dos diferentes carvalhos e a distribuição actual.  
 
Fig. 1 - Carta da vegetação natural com a distribuição dos vários carvalhais em 
Portugal seria , segundo Noirfalise, 1987 

 
 
 
 
 
 
Fig. 2- Distribuição potencial (que existia no tempo da invasão Romana no início 
da nossa era) e actual dos carvalhos de folha caduca ou marcescente – 1 carvalho 
alvarinho, 2 - negral 3 português (segundo Sande Silva, J. et al., 2007) 
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Figura 2 – Distribuição potencial (que existia no tempo da invasão Romana no início da nossa era) e atual dos carva-
lhos de folha caduca ou marcescente

Figura 2.a - Carvalho alvarinho Figura 2.b – Carvalho negral 

Figura 2.c – Carvalho português Fonte: Sande Silva, J. et al., 2007

Em Portugal Continental, a floresta ainda é o prin-
cipal uso do solo. Dos 8 908 892 hectares existentes 
no Continente, a floresta ocupa 3 154 800, cerca de 
35%, os matos cerca de 2 853 228, correspondendo 
a 31%, a agricultura cerca de 25%, as áreas sociais 
5%, as águas interiores (rios, barragens etc.) cerca 
de 2% e os improdutivos 2%.

Dos carvalhais autóctones que cobriam a quase 
totalidade do país, sobram os montados de azinho 
com cerca de 347 000 ha (3,9%), de sobro com cerca 
de 725 000ha (8,8%), outros carvalhais (o negral e o 
lusitano) com cerca de 63 100 ha (0,7 %).

Os carvalhais foram substituídos pelo pinhal 
(pinheiro bravo – cerca de 23% da área florestal, isto 
é, 946 440 ha; pinheiro manso – 6% da área flores-
tal, 189 200 ha, outras resinosas – 2%, 63 096 ha, em 
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especial pinheiro-de-Alepo – Pinus halepensis), mas 
especialmente pelo eucaliptal, que corresponde a 
cerca de 26% da área florestal, isto é, 820 250 ha.

Repare-se que esta destruição da vegetação 
autóctone, primeiro pela expansão do pinhal, que 
no início apenas ocorreu em zonas marítimas are-
nosas com o pinheiro bravo, foi iniciada pelo rei 
D. Afonso III no final do século XIII, com o intuito 
de travar o avanço e a degradação das dunas, bem 
como de proteger os terrenos agrícolas da degra-
dação provocada pelas areias transportadas pelo 
vento.

Depois, já em 1824, com a criação da Administra-
ção Geral das Matas do Reino e, em especial, com 
a nova legislação do rei D. Carlos I sobre o “Regime 
Florestal” (Decreto de 24 de Dezembro de 1901, 
publicado no Diário do Governo n.º 296, de 31 de 
Dezembro), foram tomadas medidas que constituí-
ram a primeira tentativa para reverter a situação de 
desflorestação e rapidamente se passou para cerca 
de 1 milhão de hectares de pinhal. 

Quadro 1 – Número de ocorrências e área ardida por ano

Anos
Nº de ocorrências Área ardida (ha)

Incêndios 
florestais

Fogachos
(Área <1ha) Total Reacendi- 

mentos nº Povoamentos Matos Total

2006 3 477 16 768 20 245    304 36 316 39 702   76 018

2007 1 820 10 411 12 231    264    7 217 13 082   20 299

2008 2 185 10 928 13 113    296    5 250 10 251   15 501

2009 5 585 19 502 25 087 1 258 23 625 61 297 84 922

2010 3 694 17 223 20 917 2 707 45 803 85 153 130 956

2011 4 306 17 897 22 203 3 287 18 637 48 957   67 594

2012 4 393 16 611 21 004 1 855 48 046 62 090 110 136

2013 3 525 14 819 18 344 2 241 54 913 94 774 149 687

2014 1 035    5 806   6 841    276    8 705 10 962   19 667

  2015* 3 288 12 802 16 090 1 201 23 039 39 362   62 401

  2016* 7 104   1 520   8 624   234 38 013 65 124 103 137

Média 2005-2014 3 813 15 717 19 530 1 449 46 226 55 111 101 337

Fonte: ICNF - 2015 *dados provisórios

Mais tarde, já nos finais dos anos 40 do século XX, 
o Estado Novo resolve impor uma nova lei: os ter-
renos baldios que sempre tinham sido utilizados 
para uso comunitário e de onde essa comunidade 
retirava parte vital do seu sustento, seriam agora 
“expropriados” e utilizados para plantar pinheiros 
(foi aliás daqui que nasceu o romance de Aquilino 
Ribeiro “Quando os Lobos Uivam”, de 1956). 

A pinheirização incluiu posteriormente, nas zonas 
calcárias costeiras, a invasão pelo pinheiro-de-
-Alepo, com consequências muito graves se con-
jugada com a invasão da acácia, proliferando de 
forma desmedida nestas zonas, fruto da ocorrência 
continuada de incêndios e do abandono da agri-
cultura.

2.  Porque arde a floresta e se degrada 
a natureza?

Hoje culpa-se o eucalipto das desgraças, fogos, 
degradação dos ecossistemas, erosão e degrada-
ção dos solos, despovoamento etc. No entanto, se 
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compararmos (Quadro 1) a área ardida e o tipo de 
uso, verificamos que é rara a zona agrícola ardida 
em relação aos matos e pastos abandonados, que 
correspondem a mais de 55% da área ardida em 
2015. O panorama é idêntico ao verificado em 2016 
e até agora.

A pergunta é: será efetivamente “o eucalipto” o causa-
dor da degradação a que se assiste? Claramente que 
não. O eucalipto é uma árvore exótica de crescimento 
rápido, com algum risco de invasão, mas que retribui 
o investimento, apenas dependendo o seu impacto 
da forma e do local onde é produzido, quer em ter-
mos de rendimento quer do efeito na natureza. 

Dos 740 milhares de hectares de eucaliptal (provavel-
mente hoje bem mais de 820 mil) cerca de 80 000 são 
povoamentos jovens (correto para a reflorestação); 
aproximadamente 93 000 ha são povoamentos mis-
tos de eucalipto dominante sobretudo com pinheiro, 
o que indica gestão deficiente e criminosa; 70  000 
ha têm um coberto inferior a 50%, o que indica tam-
bém má gestão ou mesmo gestão inexistente e baixa 
produtividade; 400  000ha apresentam ainda menos 
de 600 árvores por hectare, indicando deficiência de 
gestão; 100 000 ha dos povoamentos “puros” (mono-

-específicos) apresentam idade superior a 12 anos 
(muito para além da idade ideal de corte), mais uma 
vez indicando má gestão (ou seja, mais de 10 milhões 
de m3 já deveriam ter sido cortadas), etc., etc.

Repare-se que dos 820 milhares de hectares de 
eucaliptais existentes em Portugal, apenas cerca 
de 155 milhares são de explorações geridas pelas 
celuloses (CELPA, 2014 - Quadro 2), e esses não são 
mistos, com pinheiro, não são de baixa densidade 
(não têm coberto inferior a 50%, nem têm menos 
de 600 árvores por hectare), nem têm mais de 12 
anos, têm aceiros, respeitam as galerias ripícolas, 
a maioria cumpre as normas de boa gestão (certifi-
cadas pela FSC), etc.

No entanto, e dada a dificuldade de aquisição de 
propriedades de dimensão adequada nas zonas 
mais adaptadas a esta espécie, com pluviosidade 
superior aos 800  mm/ano, a maioria das proprie-
dades das empresas da CELPA está nas zonas de 
precipitação entre 600 e 800  mm, muito poucas 
acima de 800 mm, nas zonas sub-húmidas secas 
ou sub-húmidas húmidas, e no futuro ficarão nas 
zonas sub-húmidas secas ou mesmo semi-áridas, 
com grande quebra de produção (Figura 3).

Quadro 2 – Ocupação das áreas e usos das empresas associadas da CELPA (ha

Espécie 

 Ano
Eucalipto Pinheiro bravo Sobreiro Outras espécies/ 

Outros usos Total

2005 155 972 5 465 6 902 33 357 201 696

2006 152 537 5 536 6 697 33 546 198 316

2007 151 650 8 412 6 471 31 750 198 283

2008 152 502 8 385 6 479 34 146 201 512

2009 151 944 7 836 6 812 34 980 201 572

2010 154 450 8 119 7 198 35 659 205 427

2011 155 885 7 587 7 031 37 440 207 043

2012 155 612 7 097 7 065 38 108 207 883

2013 154 349 7 011 7 076 39 273 207 709

2014 155 616 6 887 7 228 35 396 205 127

Fonte: ICNF - 2015 *dados provisórios
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Figura 3.a – Áreas propriedade das empresas da CELPA Figura 3.b – Pluviosidade

Figura 3.c – Índice de aridez atual Portanto, os povoamentos de eucalipto não geri-
dos, das pequenas e muito pequenas explorações, 
comportam-se quanto à propagação do fogo ainda 
pior do que os matos, em termos de dificuldade de 
travar a sua progressão.

Repare-se na coincidência da pequena e peque-
níssima propriedade, logo com falta de gestão cor-
reta, da distribuição do pinhal e do eucalipto com 
a ocorrência dos fogos, em especial desde os anos 
60 e muito em particular após os fogos dramáticos 
de 2003 (Figura 4). 

Segundo o trabalho de Sande Silva et al., 2008, a 
falta de ordenamento, de interrupção do contínuo 
de fogo e de gestão são as causas da gravidade dos 
fogos, tendo a situação tendência a piorar. 

É importante notar também a relação entre os 
povoamentos de pinheiro e de eucalipto, as áreas 
de menor produtividade e trabalho por exploração 
e a pequena e pequeníssima propriedade, o que 
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Figura 4.a – Dimensão média da propriedade

Figura 4.d – Fogos de 2003, fogos de 2013, 2014, 2015 e 
2016 até 18 de Agosto

Figura 4.b – Distribuição do eucalipto pinheiro e sobreiro

Figura 4.c – Fogos de 1990 a 1996
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Figura 4.e – Fogos de 2013, 2014, 2015 e 2016 até 18 de 
Agosto

justifica a insustentabilidade económica, social 
e portanto ambiental das zonas em especial de 
pinhal, e agora de eucaliptal disperso, conduzindo 
por sua vez ao abandono da agricultura e logo ao 
fogo não controlável.

Compare-se ainda um eucaliptal bem gerido com 
um eucaliptal mal gerido e com um pinhal não 
gerido (Figura 5).

No início da pinheirização, a agricultura na zona a 
norte do Tejo ainda era económica e socialmente 
aceitável, mas agora não, tanto mais que a pecuária 
hoje é uma pecuária sem terra, em grandes centros 
de produção industrializados, nas zonas costeiras, 
em especial no Ribatejo Oeste, o que é responsá-
vel pela produtividade da terra e do homem nesta 
última região e na zona costeira. Assim, o abandono 
do interior, da agricultura e, por consequência, a 
falta de gestão florestal são comuns, e sem atividade 
agrícola e sem população, o pinheiro não é gerido e 
a única saída é o eucalipto, também ele não gerido. 

Figura 5.a – Eucaliptal bem gerido, com vala e cômoro, 
quase sem sub-bosque

Figura 5.b – Eucaliptal gerido de forma criminosa com 
pinheiro

Figura 5.c – Pinhal com matagal (urze, regeneração de 
pinheiro, tojo, carqueja, etc.)

Fotografias do autor

Nos últimos 10 anos, a área total ardida nas celu-
loses foi de cerca de 2,5% isto é, aproximadamente 
4 000 ha. Nos eucaliptais fora das celuloses, cerca 
de 650 000 ha (cresceram muito com a lei Cristas), 
arderam cerca de 250 000ha, ou seja, 40%. 
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Ainda não há números deste ano, mas a maioria, 
a grande maioria dos incêndios ocorreu em mato, 
nos pinhais e nos chamados eucaliptais Cristas, 
aqueles que não são geridos. E a maioria das nos-
sas áreas arborizadas a Norte do Tejo são precisa-
mente matos, pinhais e eucaliptais em povoamen-
tos não geridos, em unidades de pequena e muito 
pequena dimensão, e que ARDEM (Quadro 2).

3.  O eucaliptal, o pinhal, 
a não agricultura, os matos e o 
ordenamento

Se compararmos a área ardida e o tipo de uso, veri-
ficamos que é rara a zona agrícola ardida em rela-
ção aos matos e pastos abandonados, que corres-
pondem a mais de 55% dessa área ardida em 2015. 

O panorama é generalizável em termos de anos e 
regiões: repare-se que mais de 50% do que arde são 
matos e mais de 45% são povoamentos e terrenos 
agrícolas que correspondem a áreas abandonadas 
e não geridas. Esta situação continua, pois a ges-
tão não tem vindo a melhorar, dado o abandono 

e despovoamento do interior. Verifica-se (Sequeira 
& Fernandes, 2004) que em 2003, no parque Natu-
ral da Serra de S. Mamede, os usos mais vulne-
ráveis (comparação da percentagem de área do 
parque com a percentagem de uso ardida) foram 
o pinhal bravo, os espaços florestais degradados, 
matos com e sem árvores dispersas, floresta mista 
de pinheiro e eucalipto, e eucaliptal, com quase o 
triplo da área ardida de outros usos, como monta-
dos, carvalhos e castanheiros, culturas permanen-
tes, culturas arvenses.

Num estudo semelhante, após o fogo de 2003, 
agora no Concelho de Nisa (Sequeira & Fernandes, 
2004 b), o panorama foi semelhante: somente no 
eucaliptal e nos matos a percentagem ardida é 
maior do que a percentagem no Concelho; no caso 
das quercíneas, em especial quando com elevada 
densidade e não pastoreadas, ardeu igual percen-
tagem, tal como nos olivais (normalmente não lim-
pos); as zonas de contenção correspondem a pra-
dos e lameiros e a culturas arvenses de sequeiro.

 
Fig. 6- Esquema de ordenamento da paisagem (em perspectiva) com vista à 
prevenção de incêndios (Sande Silva, et al., 2007) (ilustração João Tinoco) 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 – Esquema de ordenamento da paisagem com vista à prevenção de incêndios (em perspetiva)

Fonte: Sande Silva et al., 2007; ilustração de João Tinoco
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Mas como conseguir um ordenamento adequado 
com a estrutura fundiária que temos, com predo-
mínio da exploração ridiculamente pequena, de 
proprietários absentistas, que esperam da floresta 
que alguém cuide dela para depois irem lá buscar 
um rendimento quando calha?

Por outro lado, o risco de incêndio é agravado com 
a ocorrência no verão de situações de elevadas 
temperaturas, baixas humidades e ventos secos e 
quentes, decorrentes de circulações atmosféricas 
predominantemente continentais que correspon-
dem a esses ventos muito quentes e secos de dire-
ção nordeste-sudoeste, situação que se exacerba 
com as alterações climáticas.

Infelizmente, estas situações não serão excecionais 
no futuro, sendo até de prever um agravamento, tal 
como é referido por Santos, Forbes & Moita (2002), 
em que se verifica que na região serão previsíveis 
(para um período de retorno de 30 anos) e para os 
próximos 75 a 100 anos, mais de 60 dias “consecu-
tivos” de temperaturas máximas superiores a 35º C, 
e entre 80 a 100 dias anuais de temperatura supe-
rior a 35º C. 

Assim, torna-se necessário efetuar um ordena-
mento correto, que conduza a descontinuidades de 
propagação do fogo com usos próprios – pastagens 

geridas, galerias ripícolas, zonas com quercíneas e 
pasto bem gerido, como indicado na Figura 6.

4. Conclusões

A culpa da insustentabilidade do espaço rural em 
Portugal é o abandono, o despovoamento, a falta 
de parcelamento na zona norte, a falta de ordena-
mento, inviável pela impossibilidade de gestão das 
pequenas parcelas, pelo abandono de muitas pro-
priedades, pela inviabilidade económica e social, 
etc. etc. e não pelo eucalipto.

A área excessiva de eucaliptos não geridos e aban-
donados, tal como de pinhal também não gerido, 
de espaços agrícolas abandonados ou mal cuida-
dos resulta de erros políticos graves, devido a:

a)  falta de coragem de resolver o problema das 
áreas abandonadas, 

b)  parcelamento da propriedade, 

c)  ineficácia das Zonas de Intervenção Flores-
tal, 

d)  destruição dos melhores solos pela selagem, 
pela proliferação de barragens ineficazes,

e)  não pagamento dos serviços ambientais – 
sumidouro de carbono; biodiversidade; con-
servação da água de alta qualidade; etc. etc. 
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DOMINGOS PATACHO

Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza 

Numa época em que a sociedade se encontra 
bastante crítica sobre a silvicultura do eucalipto, 
importa observar não apenas as vantagens da cul-
tura em termos do seu rápido crescimento, rendi-
mento para o produtor e para a indústria papeleira, 
mas também os impactes associados às vastas 
áreas de plantações, assim como os riscos existen-
tes quando a cultura é deixada ao abandono.

O eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.) é uma 
espécie oriunda da Tasmânia e do Sudeste da Aus-
trália, nos antípodas do nosso país. A primeira intro-
dução da espécie em Portugal ocorreu em 1829, 
segundo Ernesto Goes; foi utilizada inicialmente 
como ornamental e os exemplares existentes têm 
origem em introduções feitas desde há quase 200 
anos, possivelmente oriundos de vários locais, 
diretamente da Austrália ou de países terceiros. A 
expansão do eucalipto em Portugal é relativamente 
recente (meados do século XX) e coincide com a 
instalação e crescimento da indústria papeleira no 
país (Alves, A. M., Pereira, J. S. & Silva, J. M. N., 2007).

No caso particular do eucaliptal, os primeiros con-
flitos com impacto social e político surgiram por 
volta dos anos 30 do século XX, quando os agri-
cultores de diversos países (por exemplo África do 
Sul, Índia e Portugal) se começaram a queixar de 

decréscimos na produção das culturas situadas 
perto de plantações ou de quebraventos de euca-
lipto. A preocupação suscitada por estes efeitos 
secundários generalizouse e os eucaliptais tor-
naramse rapidamente alvo de uma controvérsia 
ambiental que atingiu o seu auge nas décadas de 
70 e 80 do século passado (Alves, A. M., Pereira, J. S. 
& Silva, J. M. N., 2007).

Em Portugal, o aumento da contestação social e 
ecológica manifestou-se após uma fase de expan-
são industrial e do consequente aumento da área 
de eucaliptal, nos anos 80 do século XX. As preo-
cupações com os impactes ambientais decorren-
tes da destruição da floresta autóctone e da afeta-
ção da paisagem das bacias hidrográficas, assim 
como a contestação social, sobretudo associada 
às aldeias onde existiam grandes projetos de arbo-
rização, conduziram a várias ações de protesto das 
populações locais e de associações de defesa do 
ambiente, nomeadamente a Quercus, entre os 
anos de 1987 e 1990. O caso mais relevante decor-
reu nos terrenos da Quinta do Ermeiro, em Veiga 
de Lila, a 31 de março de 1989, quando o povo de 
Valpaços invadiu a quinta para arrancar os 200 hec-
tares de eucalipto que a Soporcel tinha plantado 
na região. Tinham receio de ficar sem água para 
as suas culturas agrícolas no vale do Lila. Após ter 
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conseguido o seu objetivo, a população rural ficou 
descansada. Desde então, e quase três décadas 
depois, nem eucaliptos, nem incêndios. 

Foi nesta época de grande expansão dos eucalip-
tais, associada à contestação das populações rurais, 
que o governo avançou para a regulamentação das 
plantações de espécies florestais de rápido cresci-
mento com a publicação do Decreto-Lei n.º 175/88, 
de 17 de maio, pelo qual passou a ser necessária 
a autorização prévia da Direção-Geral das Florestas 
para as ações de arborização com áreas superiores 
a 50 hectares, juntamente com a Portaria n.º 528/89, 
de 11 de julho, e também com o DL n.º 139/89, de 
28 de abril, para harmonização nas áreas inferiores 
a 50 hectares, onde a preparação do terreno ficava 
sujeita a licenciamento municipal.

Toda esta legislação foi revogada ou profundamente 
alterada pelo estabelecimento do Regime Jurídico 
das Ações de Arborização e Rearborização (RJAAR), 
com o Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho, o qual 
teve forte contestação social. Entretanto o RJAAR 
foi alterado pela Lei n.º 77/2017, de 17 de agosto, 
o que gerou a oposição da indústria papeleira e da 
fileira do eucalipto, devido ao condicionamento do 
aumento da área de eucaliptal, e mesmo do incen-
tivo à sua diminuição. A própria Estratégia Nacional 
para as Florestas (2006), aprovada através da Reso-
lução de Conselho de Ministros n.º 114/2006, de 15 
de setembro, previa uma meta de 600 000 hectares 
de eucalipto em 2030, portanto, uma tendência de 
redução muito significativa que não veio a ocorrer 
até à sua revisão em 2015.

Recursos hídricos e erosão 

Sobre os recursos hídricos existe informação 
diversa, evidenciando a necessidade de investiga-
ção integrada. “Os eucaliptais industriais adultos 
são elevados consumidores de água, dependendo 
das relações edafo-climáticas locais o seu efeito 
sobre o ciclo hidrológico.” (Instituto Nacional do 
Ambiente, 1990)

O eucalipto é caracterizado por uma alta eficiên-
cia do uso da água, quer isto dizer que não só 
consegue aguentar longos períodos de estio, mas 
também aproveita sempre a água disponibili-
zada pela chuva, o que justifica o seu crescimento 
rápido. Enquanto, por exemplo, numa pequena 
bacia hidrográfica ocupada com folhosas autóc-
tones caducifólias, no outono e inverno as árvo-
res estão em período de repouso vegetativo, ou 
seja, numa fase sem crescimento, o que favorece 
naturalmente a infiltração da água no solo e a con-
sequente recarga dos aquíferos. Se associarmos 
também a ausência de mobilização do solo com 
um teor de matéria orgânica maior comparativa-
mente a uma plantação de eucaliptos, torna-se 
evidente que a produção de água no ecossistema 
é maior num carvalhal caducifólio do que numa 
plantação intensiva de eucalipto. Convêm referir 
que, no início do século XX, foram efetuadas diver-
sas plantações de eucaliptos em zonas pantanosas 
no litoral do nosso país, com o objetivo de drenar 
os terrenos.

Segundo um estudo efetuado no Ribatejo, os 
eucaliptais parecem ter consumos de água seme-
lhantes aos de povoamentos de pinhal, para índi-
ces de área foliar equivalentes. Os investigadores 
sugerem que os consumos de água particular-
mente elevados por vezes atribuídos às planta-
ções de eucalipto poderão deverse mais prova-
velmente às consequências de técnicas de cultivo 
intensivo, que promovem valores elevados de 
densidade arbórea e de índice de área foliar nos 
povoamentos, do que à espécie em si. Nos euca-
liptais, a seguir ao corte, o escoamento ou pro-
dução de água observada aumenta (a redução 
provocada pela plantação desaparece) dado que 
a evapotranspiração diminui. Pode dizerse, por 
exemplo, que quando um inculto ou um povoa-
mento de sobreiro é substituído por um euca-
liptal, os consumos por evapotranspiração vão 
aumentar e, consequentemente, o escoamento 
vai diminuir (Alves, A. M., Pereira, J. S. & Silva, J. 
M. N., 2007).
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Apesar da escassa investigação existente no nosso 
país sobre o balanço hídrico dos eucaliptais, um 
estudo sobre a Serra da Ossa, em grande parte 
convertida há décadas para eucaliptal, alerta bem 
para a problemática de afetação sobre o regime 
hidrológico. Conclui este estudo que “Tendo em 
conta os factos, os eucaliptos têm grande influência 
sobre os recursos hídricos subterrâneos por serem 
plantados em regime muito denso. Num clima do 
tipo registado na Serra de Ossa, e numa floresta 
densa, a evapotranspiração é muito mais elevada 
do que a infiltração o que contribui grandemente 
para o empobrecimento do solo em água e para 
uma redução significativa da mesma na zona de 
água subterrânea que circula sobre a rocha mais 
compacta. É esta influência que é claramente cor-
responsável pelo desaparecimento dos caudais das 
nascentes.” (Lima, H. 1998).

À semelhança do que acontece com outras espécies, 
os problemas mais graves ocorrerão quando da 
preparação do terreno para plantação e nas épocas 
imediatamente a seguir a cortes rasos extensivos. 
Neste caso, o problema associado às más práticas 
de mobilização dos terrenos, com alfaias desade-
quadas, varia com o tipo de solos e a intensidade 
do regime pluviométrico nos meses seguintes e não 
com a espécie plantada. O arrastamento dos solos 
após mobilização, pode, nas situações mais graves, 
ultrapassar as 50 toneladas por hectare. 

A realização de preparações de terreno e cortes 
rasos extensivamente em vastas áreas das bacias 
iria, pontualmente, aumentar o escoamento total e 
a erosão. A realização deste tipo de operações exten-
sivas poderá induzir uma instabilidade temporal 
adicional (para além da climática), com altos escoa-
mentos a seguir à preparação de terreno ou corte.

Existem com alguma frequência problemas de ero-
são laminar e por sulcos, dada a pouca abundân-
cia de estratos arbustivos, herbáceos e de folhada 
nos eucaliptais (Alves, A. M., Pereira, J. S. & Silva, J. 
M. N., 2007).

Impactes sobre a biodiversidade

Sobre os impactes do eucaliptal na biodiversidade 
do sobcoberto, os resultados dos estudos efetua-
dos apontam para a necessidade de se encarar a 
conservação da diversidade específica e a sus-
tentabilidade da gestão florestal de acordo com 
uma perspetiva regional, de forma a preservar, à 
escala da paisagem, mosaicos de coberto de diver-
sos tipos e com diferentes intensidades culturais, 
incluindo manchas não exploradas de vegetação 
natural e/ou naturalizada (Alves, A. M., Pereira, J. S. 
& Silva, J. M. N., 2007).

A polémica dos eucaliptais e dos seus impactes 
deve-se essencialmente à sua expansão e aos efei-
tos desta sobre o ambiente, e a fauna em particu-
lar, e não exclusivamente às características intrin-
secamente desfavoráveis dos povoamentos per si. 
Em muitos concelhos do país, a taxa de ocupação 
florestal com eucalipto era, já em 1989, superior 
a 25% da superfície do concelho (ver Portaria n.º 
513/89 de 6 de Julho). Nestes e noutros concelhos, 
estavam constituídas e continuam em processo de 
alargamento extensas manchas de eucaliptal, em 
talhadia de rotação curta, muitas com centenas de 

Figura 1 – Erosão acentuada devido a má preparação de 
terreno para instalação de eucaliptal

Fotografia do autor
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hectares, outras com milhares (Goes E., 1977 e a 
Portaria acima referida).

Nos povoamentos de eucaliptos, a diversidade fau-
nística é no geral mais pobre do que nas florestas 
nativas. As maiores diferenças verificamse prin-
cipalmente ao nível dos animais que fazem uso 
dos troncos, copas, arvoredo morto em pé ou de 
cavidades naturais, cuja menor riqueza resulta do 
facto de as plantações intensivas nunca chegarem 
ao estado em que o arvoredo se torna caduco e 
mais suscetível à abertura de cavidades. Também 
o facto de serem matas com uma baixa diversidade 
de arvoredo, isto é, monoculturais, contribui para 
um decréscimo na riqueza faunística, devido à 
falta de nichos associados à diversidade de árvo-
res (Alves, A. M., Pereira, J. S. & Silva, J. M. N., 2007).

Um recente estudo internacional, refere uma 
grande redução de biodiversidade nos eucaliptais, 
devido aos efeitos provocados por substâncias 
químicas presentes nas folhas de Eucalyptus glo-
bulus, fora da sua área de origem, em vários países 
incluindo Portugal (Becerra, P. et al,2017).

Também a “distância taxonómica” decorrente de 
a espécie ter origem nos antípodas, onde evoluiu 
durante milhões de anos num ecossistema muito 
diferente dos que existem no nosso país, fez com 
que não existisse uma integração ecológica, não se 
conhecendo animais que se alimentem e façam a 
decomposição das folhas de Eucalyptus globulus.

Existem análises e proposta de várias Organizações 
Não Governamentais de Ambiente para solucionar 
os conflitos sociais e ambientais das plantações de 
eucalipto, em Espanha e Portugal (Veiras, X., Soto, 
M.A., 2011). Para isso, devem contudo existir compro-
missos para não fazer rearborizações com eucalipto 
em áreas protegidas ou classificadas como Sítios de 
Importância Comunitária da Rede Natura 2000 e no 
sentido de promover um ordenamento sustentável, 
com a salvaguarda das cabeceiras de linhas de água 
e dos povoamentos de espécies autóctones. 

Aumento de pragas e doenças e custos 
associados

O número e a dimensão dos problemas sanitários 
associados a esta cultura aumentaram quase expo-
nencialmente. Com as trocas globais facilitadas e 
o consequente aumento da circulação de pessoas 
e bens, prevêse que o número de agentes patogé-
nicos continue no futuro a aumentar em Portugal. 
Como consequência, é previsível uma maior com-
plexidade e dificuldade dos processos de gestão 
de pragas e doenças, assim como maiores custos 
associados aos sistemas de cultivo. Este aumento 
dos custos será o resultado previsível do aumento 
de medidas de prevenção e tratamento, com vista 
ao controlo de novos e possivelmente mais sérios 
problemas sanitários (Alves, A. M., Pereira, J. S. & 
Silva, J. M. N., 2007).

Impactes socioeconómicos da expansão 
do eucaliptal

Nas alterações entretanto verificadas nas áreas 
ocupadas por outras espécies florestais, haverá a 
registar a regressão do montado de azinho e o cres-
cimento da área que, antes ocupada pelo pinhal, 
se encontra desarborizada por motivo de incêndio 
ou de corte raso (Alves, A. M., Pereira, J. S. & Silva, 
J. M. N., 2007). Na segunda metade do século XX, 
apesar da proteção do sobreiro, deu-se também 
uma grande conversão de montado de sobro para 
eucaliptal. A “Ocupação de áreas de Sobreiro por 
Eucalipto entre 1950 e 1990-95”, descrita por Silva, 
J. S. (Ed.) (2007), verifica que “a área de sobreiro 
substituída por eucalipto é de cerca de 90  000 ha 
usando a COS’90 (75 000 ha de povoamentos onde o 
eucalipto é dominante e 15 000 ha onde é dominado 
por outras espécies), e 79 000 ha usando o IFN’95 (só 
povoamentos onde o eucalipto é dominante).” Esta 
situação afetou também a produção suberícola. 

Se o eucalipto não é concorrente da azinheira, por 
razões ecológicas ou por proteção legal, já será de 
admitir que parte da área de pinhal tenha sido ou 
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venha a ser convertida, apesar de alguns condi-
cionalismos legais (DecretoLei n.º 139/88, de 2 de 
abril). Contudo, esta legislação apenas sujeitava a 
autorização prévia dos serviços florestais as rear-
borizações com mudança de espécie, tendo sido 
entretanto revogada pelo regime de arborização do 
Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho, o qual veio 
facilitar as conversões de pinhais em plantações de 
eucaliptos, com os impactes associados também à 
falta de matéria-prima para as pequenas serrações 
no interior do país, as quais têm vindo a encerrar.

Atualmente, as duas maiores empresas de celulose 
têm cerca de 155  000 hectares de eucaliptal sob 
gestão direta, entre propriedades próprias e arren-
damentos. No entanto, os proprietários privados 
singulares detêm mais de 70% da área de eucalip-
tal do país. A produtividade média dos eucaliptais 
portugueses ronda os 5,9 m3/ha/ano (ICNF, 2013), o 
que é considerado muito abaixo da produtividade 
potencial (15-20 m3/ha/ano), devido em parte à má 
preparação dos terrenos, com perca de fertilidade 
do solo, o que por sua vez leva muitos pequenos 
produtores a abandonar as plantações.

O problema da baixa produtividade encontra-se 
igualmente associado à falta de rentabilidade decor-
rente de estrutura minifundiária na maioria da área 
do Centro e Norte do país, o que conduz ao aban-
dono da gestão destes povoamentos, acarretando 
riscos, nomeadamente na propagação dos fogos 
devido à acumulação de material combustível.

Ecologia do fogo em eucaliptais

A interdependência desenvolvida em co-evolução 
entre eucalipto e fogo está identificada por muitos 
autores. Comecemos pela longínqua Tasmânia 
(Austrália), terra natal do Eucalyptus globulus, e 
pelo escrito que um dos seus florestais pioneiros 
mais reconhecidos, Anthony Mount, publicava em 
1969 sobre a interdependência entre eucaliptos e 
fogo: “por um lado, o fogo cria as condições mais 
favoráveis para a regeneração dos eucaliptos, por 

outro lado, os eucaliptos fornecem a maior parte 
dos combustíveis para os fogos florestais, não só 
em mais quantidade e durabilidade do que outras 
espécies alternativas, mas também nalguns casos 
com distribuições especiais de combustível que 
favorecem a propagação do fogo.” E conclui que, 
na Tasmânia, “sem fogo não haveria florestas de 
eucaliptos e sem eucaliptos haveria menos fogo.” 

O mais internacionalmente reconhecido historia-
dor do fogo, Stephen Pyne, descreve na sua obra 
principal sobre os fogos na Austrália a evolução 
da extraordinária aliança entre eucaliptos e fogo: 
“a floresta de eucalipto tornou-se uma floresta de 
fogo”. Considera que a própria distribuição do 
eucalipto é potenciada pela existência de fogo e 
beneficia com o aumento das ignições, concluindo 
que “com o fogo, o género Eucalyptus e o género 
Homo encontraram uma causa comum e partilha-
ram um futuro comum” (Pyne, S., 1991).

O especialista em ecologia do fogo da Universi-
dade da Tasmânia, David Bowman que esteve 
recentemente em Portugal, refere que o eucalipto 
evoluiu para arder e queimar a concorrência, cons-
tituindo um manto de detritos, sobrevivendo aos 
incêndios e eliminando as espécies concorrentes. 
Os eucaliptos são uma espécie pirófita ativa, enco-
rajando mesmo a dispersão dos fogos, ao produ-
zirem óleos inflamáveis nas folhas; são também 
dependentes da sua resistência ao fogo, ao impe-
direm outras espécies de árvores de invadirem o 
seu habitat (Bowman et al., 2014).

Procurando informação sobre Portugal, é essencial 
a leitura dos textos do silvicultor que mais inves-
tigou sobre a cultura do eucalipto, Ernesto Goes. 
No seu livro de referência, Os Eucaliptos (Ecologia, 
Cultura, Produções e Rentabilidade), publicado 
pelo Centro de Produção Florestal da Portucel - 
Empresa de Celulose e Papel de Portugal, E. P. em 
1977, o engenheiro Ernesto Goes apresenta tam-
bém um capítulo “Defesa contra Incêndios”, devido 
às preocupações com a reconhecida relação entre 
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eucaliptos e fogo na Austrália. Escreve o autor: 
“É de salientar que na Austrália o risco de incên-
dio nos eucaliptais é muito grande, ardendo todos 
os anos importantes áreas. Este facto resulta da 
existência de abundante sub-bosque que, aliado à 
riqueza das folhas em óleos essenciais que são alta-
mente combustíveis, torna estas florestas muito vul-
neráveis.” E acrescenta: “Se bem que em Portugal 
se tenha fomentado a cultura dum dos eucaliptos 
mais ricos em óleos essenciais (E. globulus), cuja 
rama pode arder com facilidade, no entanto é raro 
verificarem-se incêndios extensos, por falta de sub-
-bosque, o que é fundamental para uma rápida e 
generalizada propagação do fogo” (Goes, E., 1977). 

Sobre os óleos essenciais das folhas, o mesmo 
autor descreve: “as folhas dos eucaliptos são, duma 
maneira geral, ricas em óleos essenciais que se 
volatilizam com facilidade, têm cheiro muito intenso 
e são inflamáveis, razão que torna os povoamentos 
destas espécies susceptíveis aos incêndios.”

O investigador Paulo Fernandes, no seu artigo 
“Entender porque arde tanto a floresta em Portugal”, 
afirma que “O fogo prefere o pinhal e eucaliptal, ou 
seja, não é apenas por serem importantes no espaço 
florestal que estas formações ardem muito. A respe-
tiva superfície queimada é assim superior ao que 
seria de crer face à dimensão do território que ocu-
pam. Todas as outras espécies ardem pelo contrário 
menos do que seria expectável relativamente à sua 
expressão territorial, com destaque para a azinheira 
e o sobreiro.” Também indica que “Uma caraterística 
relevante do Eucalyptus globulus é a sua casca esfo-
liada que se amontoa na base da árvore ou perma-
nece ligada ao tronco, e cuja projecção está na ori-
gem de focos secundários que inviabilizam a eficácia 
de qualquer faixa corta-fogo” (Silva, J. S. (Ed.), 2007).

A projeção de faúlhas com “saltos de fogo” cau-
sados pelo transporte de materiais incandescentes 
na coluna de convecção de um incêndio depende 
essencialmente da intensidade deste e da veloci-
dade do vento. A investigação do comportamento 

do fogo em eucaliptais na Austrália revela a projeção 
de materiais que origina focos secundários até 5 km, 
sendo que no caso do Eucalyptus viminalis pode 
fazer projeções até distâncias cinco vezes superiores. 

Nos grandes incêndios de fevereiro de 2009, em 
Vitória, na Austrália, foram avistadas projeções 
de focos secundários formando novas manchas 
extensas a arder 13-14 quilómetros à frente do 
incêndio, sendo estimadas distâncias até 35 quiló-
metros, com muitas outras projeções a distâncias 
mais curtas provocando fogos adicionais.

Por cá, existem registos de projeções até 3  km, 
podendo com menor frequência ocorrer a distân-
cias superiores. Todavia, deveria ser mais investi-
gado o comportamento do fogo nesta área, devido 
ao facto de os focos secundários poderem iniciar 
novas frentes de fogo que coloquem em risco não 
só as populações, mas também os bombeiros e 
demais entidades de Proteção Civil.

Sobre o caráter invasor

Convém referir que o comportamento invasor do 
eucalipto não surgiu nos incêndios de 2017, sendo 
já conhecido, ainda que observado com menor 
intensidade, sobretudo em áreas ardidas no Cen-
tro e Norte Litoral.

Figura 2 – Eucaliptais ardidos em junho de 2017, sub-ba-
cia do Zêzere (Sertã)

Fotografia do autor
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Segundo Silva, J. S. (Ed.) (2007), “o abandono da 
exploração em talhadia irá provavelmente fazer 
aumentar o número de sementões e, como tal, os focos 
de invasão sobre outros tipos de utilização do solo. Se 
pensarmos na enorme área ocupada pelo eucalipto 
em Portugal e na crescente tendência para abando-
nar os eucaliptais em limite de explorabilidade, sobre-
tudo nas pequenas parcelas cuja exploração é pouco 
viável economicamente, a perspetiva é assustadora 
em termos dos problemas que ainda estão para vir.”

No portal Invasoras e no Guia prático para a iden-
tificação de Plantas Invasoras em Portugal (Mar-
chante H., Morais M., Freitas H., Marchante E.,2014), 
o eucalipto é descrito como uma espécie invasora. 
Contudo, ainda não está legalmente classificada 
como tal, dados os interesses no atraso da publi-
cação da revisão da regulamentação das espécies 
não indígenas e invasoras (Decreto-Lei n.º 565/99, 
de 21 de dezembro).

Atualmente, a abundante germinação seminal de 
eucaliptos que regeneraram após os incêndios de 
15 de outubro de 2017, no Norte e Centro do país, 
tem sido reconhecida como um problema acres-
cido que carece de gestão ativa nos povoamentos 
preexistentes, mas também nas áreas adjacentes 
em pinhais, pomares e outras áreas que foram 
invadidas sem ação humana direta. Em algumas 
áreas, com destaque para a região de Coimbra e 
Viseu Dão-Lafões, germinam dezenas de plântu-
las de novos eucaliptos por metro quadrado, che-
gando em alguns locais a ultrapassar a centena de 
novos eucaliptos a crescer em competição. Mesmo 
assumindo como parcial a viabilidade de cresci-
mento das novas árvores, a densidade é dema-
siado elevada, integrando um estrato arbustivo, 
com alguns matos e herbáceas em regeneração, 
o que vai aumentar a carga de vegetação com-
bustível e, consequentemente, o perigo de incên-
dio. Esta germinação descontrolada tem que ser 
gerida, arrancada preferencialmente, para existir 
algum ordenamento florestal, caso contrário irá 
contribuir para a recorrência do ciclo de incêndios, 

com os impactes conhecidos sobre o território, o 
ambiente e a sociedade.

Sobre o planeamento e o ordenamento 
florestal

A Estratégia Nacional para as Florestas (ENF 2015) 
aprovada pela Resolução do Conselho de Minis-
tros n.º 6-B/2015, de 4 de fevereiro, prevê, a nível 
continental, uma variação entre 2010 e 2030, tanto 
no cenário mínimo como no cenário máximo, de 
0% para a área de eucalipto; ou seja, tecnicamente 
mantêm-se os 812 mil hectares existentes em 2010. 
Atualmente estima-se que exista uma área entre os 
900 mil e um milhão de hectares, sendo contudo 
necessário informação de um novo Inventário Flo-
restal Nacional.

Convém referir de novo que a própria ENF 2006 pre-
via uma meta de 600 mil hectares de eucalipto para 
2030, a qual já então não estava a ser cumprida. Se 
compararmos a evolução da ENF 2006 para a ENF 
2015, registou-se um aumento de 212 mil hectares 
de eucalipto, logo a partir de 2010. 

Do aumento de 95 000 ha na área de eucalipto regis-
tado em todo o território nacional entre 1995 e 2010, 
87 550,15 ha ou seja 92%, ocorreram na área do Cen-
tro Litoral entre 2006 e 2010 (Cadete J., 2018).

Figura 3 – Invasão de pinhal por germinação de eucalip-
tos em Oliveira do Hospital (setembro de 2018)

Fotografia do autor
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Os PROF - Planos Regionais de Ordenamento Flo-
restal viram a sua eficácia suspensa, no que se 
refere às metas de redução da área de eucalipto, 
em primeiro lugar pela Portaria n.º 62/2011, que no 
Art.º 2.º prevê a sua suspensão parcial (pelo prazo 
de dois anos), e depois pela Portaria n.º 78/2013, 
que no Art.º 3.º prevê igualmente a sua suspen-
são parcial (durante o procedimento de revisão 
dos PROF). Ou seja, todo o planeamento efetuado 
foi desmantelado, viabilizando a conversão não 
apenas de áreas de matos, mas de várias espécies 
autóctones como povoamentos de pinheiro-bravo, 
carvalhos e até mesmo de floresta mediterrânica. 

A revisão dos PROFs, convertidos em programas, 
encontra-se atualmente em fase de conclusão, mas 
estes apresentam problemas devido ao facto de os 
dados de base estarem desatualizados (Inventário 
Florestal Nacional - IFN6, resultados provisórios 
2010). Para além disso, apresentam critérios que 
dificultam a criação de zonamentos explícitos para 
o necessário ordenamento florestal.

Considerações finais 

Portugal é o país do mundo com maior área de 
plantação de eucaliptais em termos relativos, com 
mais de 812 mil hectares, em 2010 (IFN6), tendo a 
sua área continuado a aumentar até à atualidade, 

estimando-se que atualmente mais de 9% do ter-
ritório continental português esteja ocupado com 
esta espécie. 

Da área total de eucaliptal, as duas maiores empre-
sas de celulose detêm cerca de 155  000 hectares 
sob gestão direta, entre propriedades próprias 
e arrendamentos, como vimos. Ou seja, existem 
cerca de 700 000 ha de outros proprietários priva-
dos singulares, parte deles com uma gestão mini-
malista ou deixados ao abandono até ao corte, o 
que justifica a muito baixa produtividade média 
dos eucaliptais portugueses (cerca de 5,9 m3/ha/
ano). 

A Assembleia da República aprovou a alteração 
ao regime de arborização, proibindo novas áreas 
de plantações, com exceção do mecanismo de 
compensação previsto, mas com expectativa de 
redução de área. No entanto, a indústria papeleira 
contesta os condicionalismos, apesar de o assunto 
continuar a não ser pacífico em termos sociais. 

Ao nível do planeamento florestal, o Ministé-
rio da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento 
Rural aprovou as Estratégias, os PROFs e legis-
lação a condicionar o aumento de área do euca-
lipto, mas existe uma contradição evidente com 
a continuada expansão da capacidade industrial 
apoiada com fundos públicos através do Ministé-
rio da Economia. Estas decisões não são integra-
das, induzindo o estímulo para os produtores flo-
restais apostarem no eucalipto e potenciando os 
conflitos de vizinhança no minifúndio do Centro e 
Norte do País, com pressões sociais em algumas 
localidades, para além dos recorrentes impactes 
ambientais.

Apesar do enquadramento regulamentar de con-
tenção da expansão da área do eucalipto, na época 
passada foram produzidas pelas empresas vivei-
ristas mais de 40 milhões de plantas e estacas de 
eucalipto, certificadas pelo ICNF, segundo relató-
rio desta entidade. A maioria destes eucaliptos são 

Figura 4 – Plantação de eucaliptos junto de antiga nas-
cente e fonte seca em Abrantes (2015)

Fotografia do autor
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produzidos nos viveiros das empresas de celulose, 
pelo que, independentemente da necessidade de 
regulamentação, deveria ser considerado uma res-

ponsabilidade social e ambiental efetiva de quem 
é verdadeiramente parte interessada na expansão 
desta cultura intensiva.  
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A produção de eucalipto

NUNO COIMBRA

Produtor florestal, Monte do Rosmaninhal, Chamusca

1. Histórico da propriedade

Esta propriedade foi adquirida pelo nosso pai, 
João José Andrade Coimbra, à Sociedade Agrícola 
de Rio Frio, decorria o ano de 1989. A proprie-
dade localiza-se no concelho de Alcochete e, na 
altura, apresentava essencialmente zonas com 
aptidão forrageira sem arvoredo, que serviam para 
alimentação sobretudo de gado bovino. A com-
posição dos solos consiste, na sua grande parte, 
em podzóis, ou seja, areias com algumas zonas de 
encharcamento, o que é típico destes solos.

Optámos por fazer dois estudos, um de aproveita-
mento agrícola e outro de floresta. A opção foi tom-
ada em conjunto com o meu irmão João Monteiro 
Coimbra, e ainda hoje mantemos a equipa, o João 
com uma vertente mais agrícola, desde a morte do 
nosso pai em 1993. 

–  O estudo agrícola teve por objetivo a pro-
dução de cereais de regadio. Esta alterna-
tiva teve dificuldades de implementação, 
devido ao elevadíssimo custo de instalação 
de água e eletricidade, associado ao risco 
de a produção de cereais nestes solos não 
ser a mais apropriada. Assim, iria ser difícil 
obter o retorno do capital investido.

–  A segunda alternativa foi a produção flor-
estal, estudo feito para a florestação com 
pinhal manso e eucalipto, ideia esta que 
seguiu avante, deixando o regadio para 
trás.

2. Conta cultura do eucalipto

Para gerir uma propriedade, há que fazer as res-
petivas contas, e o eucalipto não foge à regra. O 
eucaliptal foi sujeito a duas rotações de 12 anos, 
com cortes no final de cada rotação. Assim, iremos 
apresentar uma conta cultura feita para um prazo 
de 24 anos.

Desde que se planta, o eucalipto carece de uma 
série de trabalhos especializados, nomeadamente 
os trabalhos de preparação do solo: destroça-
mento de cepos, que é o trabalho que encarece 
mais a tomada de decisão de acabar com o fim 
do ciclo e começar outro, gradagem e subsola-
gem para fazer uma boa cama às jovens plantas. 
No decurso dos primeiros 12 anos, o eucaliptal, em 
norma, necessita de uma gradagem com incorpo-
ração de adubo e de um segundo controlo de mato 
com corta mato, este já só para controlar infestan-
tes, competidoras com o crescimento dos eucalip-
tos, e para baixar o risco de incêndio. 
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Nesta altura, estamos cerca dos seis primeiros 
anos de crescimento e, a partir daqui, o eucaliptal 
está completamente ensombrado, dificultando o 
crescimento de matos. A folhagem caída transfor-
ma-se agora em autoalimento, gerando os nutrien-
tes em falta para concluir o ciclo do eucalipto.

O primeiro corte dá-se aos 12 anos, altura em que 
se faz o abate das árvores, quer manualmente com 
trabalhadores especializados com motosserra, quer 
com máquinas de corte automotrizes. Estas últimas, 
além de fazerem o abate, fazem também a toragem, 
ou seja, o corte do tronco em troços de cerca de dois 
metros. Segue-se a rechega das árvores, que consiste 
em trabalhos de transporte dos troncos das árvores 
já em toros de dentro da mata para locais próprios 
fora da mata, denominado de carregadouro, sendo 
daqui transportados para as fábricas de aproveita-
mento e transformação do eucalipto em pasta de 
papel, utilização única das nossas matas.

Após o primeiro corte, o eucalipto pela sua 
genética tem no cepo vários rebentos, sendo 
necessários trabalhos de seleção do melhor ou 
melhores rebentos, escolhendo apenas um ou 
dois para formarem as melhores árvores (operação 
mais conhecida por talhadia). Há ainda que con-
trolar melhor o mato, pois por esta altura, dada a 
sua longa permanência, já tem características de 
mato arbustivo. Aproveita-se então para fazer três 
operações ao mesmo tempo, com recurso a corta 
mato ou grade de discos: incorporar os sobrantes 
da seleção dos rebentos, incorporar adubo no solo 
e controlar o mato. Se necessário, poderemos fazer 
uma segunda seleção dos mesmos rebentos pois 
estes, pelo seu grande vigor vegetativo, podem 
apresentar novas rebentações que devem ser elim-
inadas. Nesta altura, estamos a meio do tempo 
de crescimento para o corte final, passando uma 
última vez o corte de mato e entrando novamente 
na autoalimentação do eucalipto através da folha-
gem caída até ao corte final. O Quadro 1 representa 
os custos anuais por hectare de todos os trabalhos 
realizados nos 24 anos.

O quadro seguinte (Quadro 2), partindo dos custos 
anteriormente apresentados, dá-nos a margem 
bruta por hectare e por ano, para os diferentes 
preços de venda e diferentes produções obtidas. A 
produção do nosso eucaliptal foi de 10 m3/ha/ano, 
ao preço de venda de 47 €/m3, obtendo-se assim a 
margem bruta de 266 €/ha/ano.

Quadro 1 – Conta de cultura do eucalipto

Ano
Parcela Área (ha)

EXEMPLO 1

Unidade Custo/(ha)

Preparação do solo 1  10

Plantação + Plantas 1  19

Gradagem com adubação 2  10

Outros     6

Adubo (7-23-7)    19

Abate, Rechega e Transporte   140

     Total dos Custos/ha/ano   204

Quadro 2 – Análise de sensibilidade da margem bruta 
do eucalipto em função do preço e do nível de produção 
(€/hectare/ano)

Preço de 
Venda 

Eucalipto 
€/ton

Produção 
necessária 

para 
 break-even 

(m3)

3 Níveis de Produção 
para 1 ha (m3)

7 10 14

42 4,87 90 216 384

43 4,75 97 226 398

44 4,65 104 236 412

45 4,54 111 246 426

46 4,44 118 256 440

47 4,35 125 266 454

48 4,26 132 276 468

49 4,17 139 286 482

50 4,09 146 296 496

51 4,01 153 306 510

52 3,93 160 316 524

53 3,86 167 326 538
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3.  O papel do eucalipto na nossa 
exploração e na floresta em Portugal

A instalação do nosso eucaliptal foi uma tarefa bas-
tante simples e de fácil execução, devido à parcela 
em si, que apresentava um terreno limpo. O terreno 
tinha pouca inclinação e assim conseguimos fazer a 
preparação de terras com máquinas agrícolas, que 
foram suficientes para os trabalhos de gradagem 
e subsolagem, para descompactar algumas zonas 
mais duras, concluindo com uma charrua que abriu 
as valas onde se efetuou a plantação dos eucaliptos.

O eucaliptal na nossa exploração, devido ao seu 
baixo risco de investimento e à sua rápida receita, 
tornou-se uma cultura com um enorme interesse 
económico, tendo proporcionado margem para 
a contratação de um posto de trabalho para con-
trolo de todos os trabalhos florestais. No entanto, 
o eucaliptal não deixa de ter um alto risco de 
incêndio e, por isso, este posto de trabalho está 
sobretudo dedicado à vigilância contra incêndios 
que fazemos nos meses mais quentes.

Em média, cada cem hectares de eucaliptos insta-
lados geram um posto de trabalho direto. Estes 
postos de trabalho, além de prestarem um serviço 
social de fixação de famílias no interior do país, per-
mitem a vigilância sobre o território florestal nacio-
nal contra incêndios de que tanto precisamos.

Hoje, esta propriedade está inserida na ZIF (Zona 
de Intervenção Florestal) do Estuário do Tejo, que 
consta de um Plano de Gestão Florestal de futuro 
com todas as operações florestais a executar, tendo 
igualmente uma certificação florestal FSC1, que 
certifica todos os movimentos de gestão da pro-
priedade, bem como os movimentos contabilísti-
cos de vendas e prestações de serviços. 

A cultura do eucalipto deveria ser mais bem conhe-
cida, para ser mais bem entendida. Assim, deixamos 

aqui três vertentes em que esta cultura tem bastante 
relevância: agronómica, económica e ambiental:

1.  Na vertente agronómica, a cultura apresenta 
grande adaptabilidade a vários tipos de solos, 
o que a torna uma espécie com capacidade de 
substituir outras mais mal-adaptadas. Deste 
modo, os proprietários escolhem-na para ocu-
par zonas da exploração em que já não conseg-
uem outra alternativa, o que é sem dúvida uma 
grande qualidade desta espécie. O eucalipto 
reproduz-se por via seminal e clonal, sendo em 
viveiro que se produzem as plantas. A dissemi-
nação de sementes diretamente no solo é rara, 
salvo em algum caso em que tenha ocorrido, 
por exemplo, um incêndio. Porém, essas novas 
plantas apresentam grande fragilidade, não con-
seguindo concorrer com novas plantas arbóreas, 
e por isso a sua eliminação é muito fácil.

O sistema radicular do eucalipto é pouco pro-
fundo: é um mito dizer que seca tudo em seu 
torno e que bebe muita água; seca tanto como 
qualquer outra árvore, transformando a água 
líquida do solo em água transpirada e libertada 
para a atmosfera. Com este processo produz 
uma quantidade de madeira por quantidade de 
água transformada, que não é mais nem menos 
do que a riqueza produzida.

2.  Na vertente económica, como já foi referido 
acima, apresenta valores aceitáveis para uma 
cultura agrícola. E, em jeito de conclusão deste 
tema, a receita que esta cultura gera, serve, 
no nosso caso, para deixar bem organizadas 
e controladas na altura de matos áreas menos 
produtivas (como as bem conhecidas galerias 
ripícolas e linhas de água), áreas essas que são 
produtoras de biodiversidade mas carecem de 
grande investimento. Caso contrário, sem a dev-
ida manutenção, estas zonas dão origem a zonas 
de matagais, com grande risco de geração de 
matérias combustíveis que, mais tarde ou mais 
cedo, serão percorridas por incêndios.1       FSC – Forest Stewardship Council.

https://pt.fsc.org/pt-pt/fsc-portugal
https://pt.fsc.org/pt-pt/fsc-portugal
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3.  Na vertente ambiental, com uma média de 1 250 
árvores por hectare, o eucaliptal apresenta uma 
enorme percentagem de copa por área e isso leva 
a considerar esta espécie uma grande fixadora de 
carbono, em relação a outras espécies que não 
conseguem ocupar toda a área. O grau de ensom-
bramento que a espécie apresenta protege o 
solo, aumentando a sua conservação e ainda 
servindo de sombra aos animais em pastoreio. 
Por fim, quanto mais madeira a indústria de celu-
lose obtiver em Portugal, menos terá de importar 
dos países da América do Sul, logo menor con-
sumo de combustível será gasto para o seu trans-
porte, resultando em menor libertação de CO2 e 
beneficiando o clima. Abre-se assim uma janela 
importante para aumentar a quantidade de 
madeira produzida nas atuais áreas de eucalipto 
em Portugal, com recurso a novas tecnologias. 
Fica o desafio para os agricultores nacionais. 

4. Conclusão

Como conclusão, a fotografia abaixo fala por si. 
Do lado esquerdo, a propriedade original, não flo-
restada, com árvores isoladas. Do lado direito, a 
propriedade atualmente florestada, que mantém 
a atividade pecuária, como tinha antes das plan-
tações, com um acréscimo de rendimento bruto 
de eucalipto de 266€/ha/ano. A propriedade apre-
senta uma alta biodiversidade, pois tanto a flora 
como a fauna cresceram fruto da múltipla diversi-
ficação arbórea, e aumentámos os postos de tra-
balho, ao aumentar as receitas.

O Quadro 3 espelha bem a realidade da atividade 
florestal em Portugal e na nossa propriedade não 
foi diferente. A primeira receita foi a venda de 
madeira de eucalipto, receita esta que se realizou 
ao final de 12 anos com os valores já mostrados 
atrás, a segunda foi a venda de pinhas ao fim de 
15 anos, com uma margem bruta atual de 32 €/ha/
ano. Quanto aos sobreiros, embora não tenham 
sido plantados na propriedade, se o tivéssemos 
feito, só iriamos realizar as primeiras receitas ao 
fim de 25 anos, pelo que a respetiva margem bruta 
é apresentada a zero.

Quadro 3 – Margens brutas comparadas de eucalipto, 

pinho manso e sobreiro ao fim de 12 anos (€/ha/ano)

Plantação de 
Eucalipto

Plantação de 
Pinheiro manso

Plantação de 
Sobreiro

266 32 0

A grande conclusão é que o eucalipto tem na nossa 
exploração uma importância enorme, pois é a única 
espécie que, num relativamente curto espaço de 
tempo, apresenta rentabilidade. Com esta rentabil-
idade, conseguimos manter a propriedade em bom 
estado de conservação e com baixo risco de incên-
dio e conseguimos pagar as contas da atividade e da 
família. Como quaisquer outros agricultores, precis-
amos de viver acrescentando valor às propriedades 
e ao país, já que desta forma iremos pagar bastante 
mais impostos, fomentando postos de trabalho, não 
só os diretos de que já falamos, mas também tantos 
indiretos que resultam desta atividade. 

Os legisladores têm que ter na sua consciência o 
impacto que criam na economia nacional quando 
proíbem qualquer tipo de novas plantações de 
eucalipto. Há que juntar à mesa todos os opera-
dores (agricultores, universidades, associações do 
setor, bombeiros) para que, em conjunto, consig-
amos fazer um documento completo do setor da 
produção de eucalipto, transformando os resulta-
dos em números reais, para assim discutir e tomar 
decisões para o futuro, e não legislar sem sabedoria, 
podendo prejudicar tanto o setor como o país.



85

O anterior regime jurídico aplicado aos 
eucaliptos explorados em revoluções 
curtas – o Decreto-Lei n.º 175/88

O Decreto-Lei n.º 175/88, de 17 de maio, estabele-
ceu durante 25 anos e até 16 de outubro de 2013, o 
regime especial de aprovação de ações de arbori-
zação e rearborização com folhosas de rápido cres-
cimento quando exploradas em revoluções curtas 
(inferiores a 16 anos), condicionando-as a autoriza-
ção prévia da tutela florestal do Estado sempre que 
envolvessem áreas superiores a 50 hectares.

Este diploma foi posteriormente regulamentado 
e completado pela Portaria n.º 528/89, de 11 de 
julho, que estabeleceu um conjunto de normas e 
restrições, as quais constituíram um quadro téc-
nico de referência inovador e pioneiro, designada-
mente no que respeitava à estrutura e conteúdos 

de uma nova figura no quadro legislativo nacio-
nal – estudo de avaliação de impacte ambiental, 
vulgo AIA. Este quadro técnico de referência foi 
amplamente utilizado durante mais de duas déca-
das pelas diversas entidades, públicas e privadas, 
envolvidas nas diferentes fases do processo – con-
ceção e projeto, análise e decisão, execução da 
obra e fiscalização.

Posteriormente, foram sucessivamente incorpora-
dos outros conceitos técnicos sempre associados 
às boas práticas a ter em conta nas operações flo-
restais, designadamente na preparação do terreno, 
plantação, infraestruturas florestais e prevenção 
de riscos profissionais (“Elementos de Apoio à Ela-
boração de Projectos Florestais”, Direcção-Geral 
das Florestas 2000; “Principais Espécies Florestais 
Com Interesse Para Portugal”, Direcção-Geral das 
Florestas 2003; “Princípios de Boas Práticas Flo-
restais”, Direcção-Geral das Florestas 2003; Norma 
Portuguesa NP 4406  “Sistemas de gestão florestal 
sustentável – Aplicação dos critérios pan-europeus 
para a gestão florestal sustentável”, Instituto portu-
guês da Qualidade 2003).

O eucalipto em Portugal: 
enquadramento técnico e legal1

ROGÉRIO RODRIGUES

Presidente do Conselho Diretivo do ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P.

1       A versão integral deste artigo, que inclui uma secção sobre 
fitossanidade do eucalipto, encontra-se na página da CULTIVAR 
(Nota da equipa editorial).

https://pt.fsc.org/pt-pt/fsc-portugal
http://www.gpp.pt/index.php/publicacoes-gpp/cultivar-cadernos-de-analise-e-prospetiva
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Mais recentemente, em fevereiro de 2011, a então 
Autoridade Florestal Nacional (AFN) editou o 
“Manual de procedimentos para a análise de pro-
jetos de rearborização e arborização com espécies 
de rápido crescimento”, tendo estes documentos 
técnicos sido determinantes para a boa adequa-
ção técnica das propostas de arborização e rear-
borização com espécies de eucaliptos exploradas 
em revoluções curtas, acompanhando o crescente 
interesse florestal e a exigência técnica necessária.

O regime jurídico aplicável às ações 
de arborização e rearborização 

O regime jurídico aplicável às ações de arborização 
e rearborização - RJAAR - aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho, entrou em vigor a 17 
de outubro de 2013, estabelecendo os procedimen-
tos para a submissão, análise, decisão e posterior 
fiscalização dos pedidos de (re) arborização, tendo 
por base a normalização e simplificação do quadro 
legal florestal. Paralelamente, o RJAAR possibilitou 
a recolha e a sistematização da informação corres-
pondente, permitindo a divulgação das alterações 
do uso do solo ou de ocupação florestal, uma falha 
que o anterior quadro legal não possibilitava. 

Desde a criação do RJAAR que as principais ques-
tões se focam essencialmente em diversos aspe-
tos de política florestal, sobretudo no que toca à 
composição e funções da floresta portuguesa e 
ao papel das espécies florestais, desde logo as 
de rápido crescimento (sobretudo do eucalipto). 
Importa, portanto, enquadrar a aplicação do RJAAR 
nos instrumentos da política florestal.

Nos termos da Lei de Bases da Política Florestal, a 
organização dos espaços florestais faz-se, em cada 
região, através de planos de ordenamento flores-
tal, sendo que estes planos devem contemplar a 
definição do elenco de espécies a privilegiar nas 
ações de expansão ou reconversão do património 
florestal (respetivamente, o n.º 1 e o n.º 3, al. b), do 
art.º 5.º da Lei n.º 33/96). 

Deste modo, quer o elenco de espécies a privile-
giar em cada sub-região homogénea constante 
dos Planos Regionais de Ordenamento Flores-
tal (PROF), quer os respetivos modelos gerais de 
silvicultura constam dos instrumentos de plane-
amento florestal regional e das grandes orienta-
ções da política florestal nacional estabelecidas 
na Estratégia Nacional para as Florestas (ENF). 

Assim, no âmbito da ENF, é reconhecida a neces-
sidade de aumentar a produtividade dos povo-
amentos instalados, incluindo os de eucalipto, 
referindo-se que, de acordo com a macrozona-
gem das funções dominantes dos espaços flo-
restais nas áreas de produção lenhosa, os povo-
amentos de eucalipto apresentam valores de 
referência de produtividade acima de 10m3/ha/
ano. Refere-se ainda que, de acordo com a dis-
tribuição desta espécie segundo o INF6, existe 
uma maior concentração na área de produção 
lenhosa, sendo igualmente reconhecida a neces-
sidade de se evoluir no sentido de dar resposta às 
necessidades das principais fileiras silvo-indus-
triais – em particular a do eucalipto – e, em simul-
tâneo, potenciar o aumento das áreas ocupadas 
por outras espécies, incluindo carvalhos diversos, 
outras resinosas, pinheiro-manso, castanheiro e 
outras folhosas que integram sistemas produtivos 
de madeiras nobres e de frutos. 

Considerando a evolução recente da área de euca-
lipto, a ENF dá a indicação de manutenção da sua 
área, não obstante a arborização de novas áreas 
em zonas adaptadas à espécie e a reconversão de 
povoamentos instalados em condições ecológi-
cas desajustadas, sendo que se prevê uma varia-
ção nula da área atualmente ocupada por esta 
espécie, face aos cenários “mínimo” e “máximo” 
estabelecidos (Quadro 1). 

Ao nível dos atuais Programas Regionais de Orde-
namento Florestal (PROF), partiu-se de uma carac-
terização dos cenários de evolução climática no 
que concerne às variáveis mais relevantes, em dois 
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cenários de alterações climáticas2 para 2030 e 2050, 
para determinar os impactos potenciais dos mesmos 
sobre as florestas das várias regiões e as respetivas 
implicações para o planeamento florestal, nomea-
damente em termos da produtividade das principais 
espécies florestais da região, do risco meteorológico 
de incêndio e dos agentes bióticos nocivos 

Quadro 1 – Áreas florestais por espécie para os cenários “mínimo” e “máximo” (unidades: 1000 ha)

Espécie 2010 % do 
total

2030 
(min)

% do 
total

Variação 
2010- 2030

2030 
(max)

% do 
total

Variação 
2010- 2030

Pinheiro-bravo 714 23% 727 22% 2% 789 22% 10%

Pinheiro-manso 176 6% 202 6% 15% 233 7% 33%

Outras resinosas 73 2% 80 2% 9% 114 3% 56%

Sobreiro 737 23% 748 23% 1% 835 24% 13%

Azinheira 331 11% 331 10% 0% 346 10% 4%

Carvalhos 67 2% 74 2% 10% 94 3% 40%

Castanheiro 41 1% 48 1% 16% 58 2% 40%

Eucaliptos 812 26% 812 25% 0% 812 23% 0%

Outras folhosas 195 6% 217 7% 11% 238 7% 22%

                  Total 3 147 100% 3 239 100% 3% 3 519 100% 12%

Fonte: Quadro 12 da ENF

O resultado desta análise contribui para a iden-
tificação das espécies a privilegiar nas ações de 
expansão, reconversão ou reflorestação. Em todas 
a regiões PROF, procedeu-se assim à avaliação 
da aptidão produtiva para um mesmo conjunto 
de espécies, nas quais se incluíram as espécies 
de eucalipto, a par do pinheiro-bravo, sobreiro, 

•  Espécies a privilegiar na SRH (Grupo I): são selecionadas aquelas cuja aptidão é boa ou regular numa área ≥ 50% da 
área da SRH e espécies que tecnicamente se considere deverem ser especialmente fomentadas na SRH, nomeada-
mente por critérios ambientais; 

•  Espécies a privilegiar/a utilizar na SRH (Grupo II): das espécies que não fazem parte do Grupo I são selecionadas 
aquelas cuja aptidão é regular ou boa numa área> 0% da área da SRH. 

−  Outras regras: Eventuais reconversões de áreas da SRH ocupadas com espécies do Grupo I só podem ser feitas com 
espécies do mesmo Grupo e desde que o regime legal o admita 

−  Obriga sempre ao cumprimento do RJAAR. Esta restrição não se aplica ao azevinho, azinheira e sobreiro se estas 
espécies fizerem parte das espécies do Grupo II. Admitem-se reconversões de povoamento puro de espécies do 
Grupo I, para povoamentos mistos com espécies do Grupo II, se a espécie do Grupo I mantiver a dominância.

Critérios de determinação das espécies a privilegiar nas sub-regiões homogéneas (SRH)

2       Cenários climáticos RCP 4.5 e RCP 8.5, do IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change).

https://pt.fsc.org/pt-pt/fsc-portugal
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azinheira e pinheiro-manso. A estas, juntaram-se 
ainda outras espécies, num conjunto variável em 
função da região em causa. 

Em termos de resultados globais, verifica-se que 
no caso do eucalipto, a tendência é para alguma 
perda de produtividade nos cenários mais críticos 
de alterações climáticas. 

Entre Douro e Minho e Trás-os-Montes e Alto Douro 
– Não se estima que possa vir a haver uma alte-
ração drástica da adequação de ambos os ter-
ritórios às várias espécies florestais, incluindo 
eucalipto, no horizonte 2030 e 2050, relativa-
mente à situação atual. Estima-se, portanto, 
que no EDM a aptidão boa/regular se mante-
nha praticamente em toda a região, enquanto 
em TMAD se verifique o inverso: praticamente 
toda a região manterá aptidão fraca, ou apenas 
regular, para o eucalipto.

Centro Litoral – Apesar de se verificar uma tendên-
cia para um impacto negativo das alterações 
climáticas na aptidão produtiva, a região ten-
derá a continuar com uma área muito relevante 
com boa aptidão para o eucalipto, em ambos 
os cenários e nos dois horizontes temporais.

Centro Interior – Verifica-se igualmente uma ten-
dência de perda de produtividade, com espe-
cial relevância no cenário mais gravoso de alte-

rações climáticas, mas mantendo-se algumas 
sub-regiões homogéneas com produtividade 
boa/regular.

Lisboa e Vale do Tejo – Os resultados indicam que a 
aptidão potencial para o eucalipto diminui nos 
dois cenários estudados de alterações climáti-
cas, de forma sensivelmente idêntica, passando 
de uma aptidão boa/regular em 74% da região, 
para os cerca de 50%, com a maior ênfase na 
projeção para 2050 do cenário mais gravoso.

Alentejo – Sendo uma região que, no geral, não tem 
uma grande aptidão para o eucalipto, pois ape-
nas 38% da área da região tem aptidão “Boa” 
e “Regular”, concentrada em algumas sub-regi-
ões homogéneas, a tendência é para se reduzir 
ainda mais essa aptidão (para cerca de 24% a 
18% da região com aptidão “Boa” e “Regular”)

Algarve – Ambos os cenários apontam para uma 
perda importante da área com boa aptidão 
para a produção lenhosa de eucalipto, afe-
tando essencialmente as SRH Costa Vicentina, 
Serra de Monchique e Serra de Silves.

Mais recentemente, a publicação da alteração ao 
RJAAR introduziu ainda algumas novidades com 
repercussões para os PROF, nomeadamente deter-
minando que a regra de não permissão de novas 
áreas arborizadas pudesse ser excecionada em 

Possibilidade de aumento de 10% nos concelhos, tendo por referência a área do IFN6 (2010), que cumprissem os 
requisitos cumulativos:

• Inseridos em Sub-regiões homogéneas:

– Com função produção (numa das três funções gerais dos espaços florestais)

– Eucalipto é espécie a privilegiar do Grupo I;

– Que não têm uma área de eucalipto maior ou igual a 25% da área do concelho

– Com espaços florestais superiores a 25% da área do concelho.

Quando concelhos abrangem várias SRH, foi ponderada a proporcionalidade da área em cada SRH para aplicação do 
critério 1 a. e b.

Critérios para os “Limites máximos de área a ocupar por eucalipto 
(aplicação do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19/07) nos PROF
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concelhos, até aos limites máximos determinados 
no PROF. Tal levou à necessidade de adaptar a 
abordagem, já numa fase adiantada da elaboração 
de alguns PROF, para identificar os concelhos onde 
eventualmente se poderão vir a autorizar novas 
arborizações de eucalipto, e a estabelecer os limi-
tes respetivos. Nos regulamentos dos PROF cons-
tará uma tabela com os limites definidos. 

Procedimentos administrativos 
do RJAAR 

Este regime prevê dois tipos distintos de procedi-
mentos - o de autorização prévia e o de comunica-
ção prévia - que antecedem a execução das ações 
de arborização e/ou de rearborização, nos termos 
dos artigos 4.º e 5.º do citado diploma legal.

Constituindo os objetivos do RJAAR conhecer as 
ações de alteração do uso do solo ou de ocupação 
florestal, acompanhar as dinâmicas associadas 

ao território e ainda melhorar a informação sobre 
o regime e a estrutura da propriedade em regiões 
sem cadastro, os resultados desses objetivos são 
compilados no sistema de informação do RJAAR 
(RJAAR- SIICNF), o qual é regulamentado pela Por-
taria n.º 204/2014, de 8 de outubro, que prevê a 
via eletrónica como a plataforma que assegura a 
receção, tramitação e gestão desmaterializada da 
comunicação prévia e do procedimento adminis-
trativo de autorização das ações de arborização e/
ou de rearborização.

A alteração e republicação do Decreto-Lei n.º 
96/2013 pela Lei n.º 77/2017, de 17 de agosto, 
prevê no n.º  5 do artigo 7.º, que só podem subs-
crever projetos os técnicos legalmente habilitados, 
sendo as habilitações mínimas exigidas as que se 
encontram definidas na Portaria 15-B/2018, de 
12 de janeiro. Acresce que, de acordo com o dis-
posto no artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 96/2013, 
de 19 de julho, alterado pela Lei n.º 77/2017, de 17 

Principais diferenças entre regimes jurídicos

Antes de 2013 Depois de 2013

DL 175/88 – Espécies de rápido crescimento exploradas 
em revoluções curtas (<16 anos)

RJAAR: Todas as espécies, sem exceção, nem qualificação 
quanto à forma de exploração

DL 175/88 – Apresentação de projetos para áreas 
superiores a 50 ha ou continuidade com povoamentos da 
mesma espécie perfazendo 50ha, ou concelhos com mais 
de 25% da superfície com EFRC

RJAAR: Comunicação ou autorização para áreas ≥ 0,5 ha ou 
qualquer área se contínua a outra pré existente configurar 
a definição de povoamento

Decreto-Lei n.º 139/89 – Licenciamento municipal 
(apenas) para ações de destruição do revestimento 
vegetal que não tenham fins agrícolas e ações de aterro ou 
escavação que conduzam à alteração do relevo natural e 
das camadas do solo arável

(Quando não integradas em projetos autorizados, 
licenciados ou aprovados por órgãos competentes) 

RJAAR: Clarifica que não se aplica este licenciamento 
municipal às ações relativas à arborização, enquadradas 
na nova legislação

Avaliação de Impacto Ambiental
Florestação e reflorestação, desde que implique substituição de espécies preexistentes

áreas ≥ 350 ha
ou

áreas ≥ 140 ha, se em conjunto com pov. da mesma espécie, distando entre si menos de 1 km, originar área ≥ 350 ha
áreas sensíveis ≥ 70 ha

ou
áreas sensíveis ≥ 30 ha, se em conjunto com pov. da mesma espécie, distando entre si menos de 1 km, originar área ≥70 ha
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de agosto, foram estabelecidas normas técnicas 
essenciais a considerar no âmbito da elaboração 
de projetos de arborização e de rearborização, do 
respetivo processo de análise e decisão, e da sua 
execução, com a publicação da Portaria 15-A/2018, 
de 12 de janeiro, documento essencial para a regu-
lação e a aplicação de boas práticas. 

Um dos objetivos da revisão deste regulamento 
pretendeu essencialmente promover a biodiversi-
dade, através da valorização de espécies florestais 
autóctones e, simultaneamente, criar condições 
para a implantação e expansão de culturas autócto-
nes diversas e a melhoria da produtividade. A limi-
tação à expansão da área de eucalipto ao nível das 
ações de arborização foi outra das marcas introdu-
zidas no diploma, acompanhada também por um 
modelo inovador de compensações que exige o 
investimento na diversidade da fileira florestal e que 
permite a substituição de povoamentos de eucalip-
tal, nomeadamente os localizados em zonas mar-
ginais e de baixa produtividade, por povoamentos 
com espécies autóctones, permitindo igualmente 
que se instalem novos povoamentos de eucalipto 
em áreas de maior produtividade.

Foram efetuadas outras alterações, das quais se 
destacam:

•  Não são permitidas as ações de arborização com 
espécies do género Eucalyptus spp, com exceção 
dos casos em que forem aprovados pelo ICNF 
os projetos de compensação apresentados para 
o efeito, os quais devem contemplar o compro-
misso de investimento em áreas que garantam o 
uso agrícola ou pecuário ou com rearborização 
com espécies autóctones, em caso de manuten-
ção do uso florestal;

•  A rearborização com espécies do género Eucalyp-
tus spp só é permitida quando a ocupação ante-
rior constitua um povoamento puro ou misto 
dominante de espécies do mesmo género;

•  O Conselho Diretivo do ICNF pode, a qualquer 
momento, ordenar o embargo de quaisquer ações 

em curso que estejam a ser efetuadas com inob-
servância do estabelecido no presente Decreto-
-Lei e na demais legislação aplicável.

A revisão do RJAAR contribui assim para a concreti-
zação das grandes linhas estratégicas da política flo-
restal nacional estabelecida na ENF e concretizada 
nos PROF, sendo essencial o acompanhamento e a 
monitorização das medidas expressas na revisão do 
RJAAR, ao nível da evolução do coberto florestal.

Modelo de compensações para 
as áreas de eucalipto

Com a primeira revisão do RJAAR estabeleceu-se um 
modelo inovador aplicado à floresta, mas já em uso 
em algumas culturas agrícolas, através do qual se 
prevê o recurso a projetos de compensação. O fun-
cionamento do regime de compensações pressupõe 
que o proprietário de um terreno, cuja ocupação 
constitui um povoamento puro ou misto dominante 
de espécies do género Eucalyptus spp, pretenda 
alterar essa ocupação, garantindo no futuro um uso 
agrícola ou pecuário, ou a rearborização com espé-
cies autóctones (em caso de manter o uso flores-
tal). Ao alterar a ocupação, retirando o povoamento 
existente, o proprietário pode colocar à disposição 
o equivalente da área a reconverter para que outro 
proprietário (ou o próprio) possa efetuar um pedido 
de arborização com espécies do género Eucalyptus 
spp noutro local. Sendo um dos objetivos deste 
modelo promover a redução dos povoamentos com 
espécies do género Eucalyptus spp, é prevista uma 
redução da área arborizável com estas espécies de 
acordo com o seguinte quadro:

Anos 
(contabilizados após a 

publicação de cada PROF)

Redução da área a 
compensar (relativamente à 

área original)

1.º ano 10%

2.º ano 20%

3.º ano 30%

4.º ano 40%

5.º ano e seguintes 50%
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b. áreas aprovadas no âmbito dos apoios públicos, cuja tramitação não se processa no sistema SI 
ICNF RJAAR);  

c. áreas que, pela sua dimensão, estão sujeitas ao procedimento de avaliação de impacto ambiental; 
d. áreas arborizadas/rearborizadas pelo ICNF; 

 
No que respeita ao primeiro caso (a.) relativo aos artigos 4.º e 5.º do RJAAR, podemos resumir: 
 

 As novas áreas de floresta (arborizações) aprovadas pelo ICNF correspondem a 19 109 hectares, 
recorrendo maioritariamente a eucaliptos (58%), seguindo‐se o sobreiro, com 14%, e o pinheiro‐
manso, com 13%. 

 Registou‐se em 2017 e em 2018 um decréscimo significativo de novas áreas  (arborizações) de 
eucalipto, quer a nível global, quer na Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP) ou Rede Natura 
2000  (RN  2000),  e  em  2018,  consequência  da  alteração  do  RJAAR,  não  ocorreu 
autorização/validação de novas áreas de eucalipto. 

Gráfico 1 ‐ Evolução das novas áreas (ha) de eucalipto em arborizações aprovadas por semestre 

 

 Constata‐se que 88% da área dos pedidos de rearborização aprovados pelo ICNF correspondem a 
áreas com espécies do género Eucalyptus. 

 A rearborização de áreas de pinhal com eucalipto‐comum corresponde a 15% da área dos pedidos 
de rearborização, sendo a substituição de pinhal bravo por eucalipto o  tipo de alteração mais 
frequente  no  período  de  2013‐2017.  Esta  tendência  reduziu‐se  drasticamente  no  primeiro 
semestre de 2018, face à alteração da legislação em vigor. 
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De notar que os projetos de compensação só 
poderão ser efetivamente implementados, após a 
aprovação da revisão dos PROF e a sua incorpora-
ção nos PDM (Planos Diretores Municipais). Até lá, 
vigora a proibição de aprovação de novas áreas de 
eucalipto (arborização). A área disponível para se 
efetuar arborização com espécies do género euca-
lipto é definida ao nível dos concelhos e publicada 
nos PROF, conforme acima referido.

Este modelo de compensação não pode ser apli-
cado no caso das áreas a arborizar com espécies 
do Eucalyptus spp estarem inseridas, total ou par-
cialmente, na Rede Nacional de Áreas Protegidas, 
Rede Natura 2000 e em Regime Florestal. Por outro 
lado, é igualmente estabelecida a limitação de 
arborizar em zonas constituídas por manchas con-
tínuas desta espécie ou de espécie pinheiro-bravo, 
consideradas demasiado extensas.

A utilização do eucalipto no período 
de vigência do RJAAR

Em termos globais, foram aprovados, desde a 
entrada em vigor do RJAAR, 95 468 hectares relativos 
a ações de (re) arborização, representando o euca-
lipto 69% dessas (re) arborizações, seguido das espé-
cies sobreiro, com 12%, e pinheiro-manso, com 8%. 

Encontram-se incluídas nestes valores:

a.  áreas submetidas ao abrigo dos artigos 4.º e 5.º 
do RJAAR (comunicações e autorizações) devi-
damente validadas ou autorizadas;

b.  áreas aprovadas no âmbito dos apoios públicos, 
cuja tramitação não se processa no sistema SI 
ICNF RJAAR); 

c.  áreas que, pela sua dimensão, estão sujeitas ao 
procedimento de avaliação de impacto ambiental;

d.  áreas arborizadas/rearborizadas pelo ICNF;

No que respeita ao primeiro caso (a.) relativo aos 
artigos 4.º e 5.º do RJAAR, podemos resumir:

•  As novas áreas de floresta (arborizações) aprova-
das pelo ICNF correspondem a 19  109 hectares, 
recorrendo maioritariamente a eucaliptos (58%), 
seguindo-se o sobreiro, com 14%, e o pinheiro-
-manso, com 13%.

•  Registou-se em 2017 e em 2018 um decréscimo 
significativo de novas áreas (arborizações) de 
eucalipto, quer a nível global, quer na Rede 
Nacional de Áreas Protegidas (RNAP) ou Rede 
Natura 2000 (RN 2000), e em 2018, consequência 
da alteração do RJAAR, não ocorreu autorização/
validação de novas áreas de eucalipto.

Gráfico 1 – Evolução das novas áreas (ha) de eucalipto em arborizações aprovadas por semestre
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Constata-se que 88% da área dos pedidos de rear-
borização aprovados pelo ICNF correspondem a 
áreas com espécies do género Eucalyptus.

A rearborização de áreas de pinhal com euca-
lipto-comum corresponde a 15% da área dos 

8 

Gráfico 2 ‐ Evolução anual das áreas das rearborizações aprovadas que sofreram alteração de espécie 
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pedidos de rearborização, sendo a substituição 
de pinhal bravo por eucalipto o tipo de alteração 
mais frequente no período de 2013-2017. Esta 
tendência reduziu-se drasticamente no primeiro 
semestre de 2018, face à alteração da legislação 
em vigor.

Gráfico 2 – Evolução anual das áreas das rearborizações aprovadas que sofreram alteração de espécie
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A gestão ativa dos espaços florestais é desde há muito 
um problema identificado e crescente no nosso país. 
As razões que levam a esse facto são várias, e ao 
longo dos tempos têm surgido vários instrumentos 
de política que visam promover essa gestão.

Já nos n.os 2 e 11 da Revista CULTIVAR, houve opor-
tunidade de refletir sobre a importância da gestão 
dos espaços florestais e das várias problemáticas 
que se relacionam com questões de propriedade, 
população, ordenamento do território, os proprie-
tários e a gestão sustentável dos territórios.

A gestão dos espaços florestais aparece como uma 
questão fulcral, com incidências nas várias varáveis 
do desenvolvimento sustentável dos territórios e, 
em particular, na questão dos incêndios, tendo 

a Comissão Técnica Independente criada pela 
Assembleia da República2 a propósito referido o 
seguinte no seu relatório: 

“Reconhece-se que povoamentos puros ou mistos 
de pinheiro bravo ou eucalipto sem redução efetiva 
da carga de matos no seu interior conduzem, em 
situações de secura, a incêndios de grande inten-
sidade com elevada possibilidade de projeções de 
focos secundários a grandes distâncias. Para estas 
duas espécies, a regra é a da gestão do combustí-
vel no sub-bosque. Sem combustível no seu inte-
rior estas florestas, em vez de um problema sério, 
podem fazer parte da solução.

Constata-se em primeiro lugar que a mera substi-
tuição do eucalipto, e o mesmo seria válido para 

Instrumentos de política de promoção 
da gestão ativa dos espaços florestais

GABINETE DE PLANEAMENTO, POLÍTICAS E ADMINISTRAÇÃO GERAL (GPP)1

1     Com contributos externos identificados no texto
2       Lei n.º 49-A/2017, de 10 de julho, que cria a Comissão Técnica Independente para a análise célere e apuramento dos factos relativos aos 

incêndios que ocorreram em Pedrógão Grande, Castanheira de Pera, Ansião, Alvaiázere, Figueiró dos Vinhos, Arganil, Góis, Penela, Pam-
pilhosa da Serra, Oleiros e Sertã entre 17 e 24 de junho de 2017 e Lei n.º 109-A/2017, de 14 de Dezembro, que cria a Comissão Técnica 
Independente para a análise dos incêndios que ocorreram entre 14 e 16 de outubro de 2017 em Portugal Continental

https://www.parlamento.pt/Documents/2017/Outubro/Relat%C3%B3rioCTI_VF%20.pdf 
http://www.parlamento.pt/Documents/2018/Marco/RelatorioCTI190318N.pdf 

https://pt.fsc.org/pt-pt/fsc-portugal
https://pt.fsc.org/pt-pt/fsc-portugal
https://www.parlamento.pt/Documents/2017/Outubro/Relat%C3%B3rioCTI_VF .pdf
http://www.parlamento.pt/Documents/2018/Marco/RelatorioCTI190318N.pdf
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o pinheiro bravo, por espécies tidas como mais 
resistentes à propagação do fogo, como o sobreiro, 
medronheiro e carvalhos, traria resultados modes-
tos de diminuição da área ardida em caso de 
existência de um estrato arbustivo relevante nos 
povoamentos. Em segundo lugar, (…) a redução de 
acumulação do combustível em metade da área de 
eucaliptal diminuiria a área ardida em 40%. Tal é 
corroborado pela observação de ilhas não ardidas 
ou de fogo de baixa severidade no seio do eucalip-
tal ardido pelo incêndio de Góis, em propriedades 
submetidas a gestão florestal e cujo combustível é 
tratado à taxa anual aproximada de 20%.” 

Estes aspetos, desde há muito identificados pelos 
técnicos que estudam a questão, relevam que o 
principal problema da floresta nacional reside na 
ausência de gestão na maioria da sua área, sendo 
estudadas as questões já referidas relacionadas 
com o ordenamento, a dimensão da propriedade, o 
tipo de proprietários e o tipo de gestão e de relacio-
namento dos proprietários com as terras que detêm.

Sendo a gestão florestal a questão de fundo, apre-
sentam-se seguidamente, com uma pequena aná-
lise, alguns dos diferentes instrumentos de política 
que têm surgido, de modo a fomentar uma gestão 
efetiva dos povoamentos e dessa forma reduzir o 
risco e promover uma maior rentabilidade para os 
proprietários e para o país.

Fundo Florestal Permanente – FFP

A Lei n.º 33/96, de 17 de Agosto, a Lei de Bases da 
Política Florestal, estabelece no seu artigo 18º que 
compete ao Estado a criação de um Fundo Finan-
ceiro de carácter permanente destinado a apoiar 
as medidas de fomento para valorização e expan-
são do património florestal; a melhoria geral dos 
materiais florestais de reprodução; a construção 
de infraestruturas de apoio e defesa das explora-
ções; ações de formação profissional e assistência 
técnica a todos os agentes que intervêm no setor 
produtivo florestal; e ainda a financiar projetos de 

rearborização de áreas afetadas por incêndios; res-
sarcir economicamente os proprietários de ecos-
sistemas sensíveis pelos prejuízos que advenham 
de restrições impostas pela necessidade da sua 
conservação; financiar ações de investigação espe-
cíficas, privilegiando a forma de contratos-pro-
grama; instituir um sistema bonificado de crédito 
florestal, destinado, nomeadamente, à viabilização 
das intervenções silvícolas de resultados líquidos 
imediatos negativos, ao pagamento de tornas a 
herdeiros em ações de emparcelamento florestal, e 
às ações de emparcelamento florestal de vizinhos 
confinantes.

A formalização deste Fundo só vem a acontecer em 
2004 e em resposta aos grandes incêndios de 2003, 
com a publicação do Decreto-Lei nº63/2004, de 22 
de Março, que estabelece como objetivo a atribui-
ção de apoios financeiros, nomeadamente, nas 
seguintes áreas: ordenamento e gestão florestal; 
prevenção de incêndios e respetivas infraestrutu-
ras; arborização e rearborização com espécies flo-
restais de relevância ambiental e de longos ciclos 
de produção; reestruturação fundiária, empar-
celamento e aquisição de terra; seguros flores-
tais; ações específicas de investigação aplicada, 
demonstração e experimentação; sistemas de cer-
tificação de gestão e dos produtos florestais. Esta-
belece ainda que as receitas do Fundo resultam 
principalmente de uma percentagem do imposto 
que incide sobre o consumo dos produtos petrolí-
feros e energéticos, para além de outras fontes com 
menos expressão, onde se inclui uma percentagem 
do rendimento do material lenhoso resultante da 
exploração florestal das matas públicas e comuni-
tárias, sob gestão do Estado, o que até hoje nunca 
foi regulamentado.

Em 2009, a Assembleia da República aprova a Lei 
n.º 20/2009, de 12 de Maio, estabelecendo a obri-
gatoriedade de o FFP transferir anualmente para os 
municípios verbas para financiamento dos Gabine-
tes Técnicos Florestais, as unidades orgânicas das 
autarquias.
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Dos relatórios disponíveis, nomeadamente o 
último de 2017, constata-se que foram realiza-
dos pagamentos de cerca de 12,0 M€, relativos a 
compromissos transitados de anos anteriores, e 
que nos eixos de intervenção previstos para 2017, 
foram despendidos cerca de 19,6 M€, nos seguintes 
eixos: 4,2% em Sensibilização e informação; 61,3% 
em Defesa da Floresta contra Incêndios; 30,8% em 
Promoção do investimento, da gestão e do orde-
namento florestais; e 3,5% em Funções ecológicas, 
sociais e culturais da floresta.

Zonas de Intervenção Florestal – ZIF

A promoção da gestão do património florestal 
nacional, nomeadamente através do ordena-
mento das explorações florestais e da dinamização 
e apoio ao associativismo, é um dos objetivos da 
política florestal consagrada na Lei de Bases da 
Política Florestal, anteriormente referida.

Na sequência dos grandes incêndios de 2003, e 
com vista a dinamizar a constituição de explo-
rações florestais com dimensão que possibilite 
ganhos de eficiência na sua gestão, foi publicado 
o Decreto-Lei n.º 127/2005, de 5 de agosto, entre-
tanto alterado pelo Decreto-Lei n.º 67/2017, de 12 

de junho, estabelecendo o regime de criação de 
Zonas de Intervenção Florestal (ZIF), bem como os 
princípios reguladores da sua constituição, funcio-
namento e extinção, a que se veio a associar um 
conjunto de incentivos ao agrupamento de explo-
rações e ao emparcelamento de propriedades, e 
de desincentivos ao seu fracionamento.

Desde então, para além dos apoios previstos pelo FFP 
para apoio à constituição de ZIF, tem sido previsto, 
no âmbito dos Quadros Comunitários de Apoio, um 
conjunto de apoios específicos bem como a majora-
ção de outros, para o funcionamento e investimento 
em áreas onde as ZIF se encontrem constituídas.

Após uma fase inicial de crescimento das ZIF cons-
tituídas, de 2011 a 2014, o processo ficou pratica-
mente estacionário. Contudo, os apoios majorados 
no âmbito dos investimentos, aliados aos critérios 
da Valia Global da Operação, considerados no 
âmbito do PDR2020, têm conduzido a um incre-
mento destas formas de associação, e da área que 
lhes está associada (de 850  667 ha em 2014, para 
1  134  363 hectares em outubro de 2018), suplan-
tando já a meta estabelecida na Estratégia Nacio-
nal para as Florestas, num total de 198 ZIF consti-
tuídas (Figura 1).

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

0

40

80

120

160

200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Área acumulada (ha) N.º acumulado

Figura 1 – Evolução das Zonas de Intervenção Florestal (ZIF)

Fonte: ICNF, outubro de 2018
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Entidades de Gestão Florestal – EGF

O Decreto-Lei n.º 66/2017, alterado pela Lei 
nº111/2017, de 19 Dezembro, cria o regime jurídico 
de reconhecimento das Entidades de Gestão Flores-
tal (EGF) e das Unidades de Gestão Florestal (UGF). 
Estas entidades têm como objetivo promover a 
gestão conjunta de espaços florestais, preferencial-
mente no minifúndio, através da constituição de 
áreas de exploração que permitam proporcionar a 
valorização e rendibilidade adequada dos espaços 
florestais geridos por estas, sendo que as UGF têm 
de ser espaços contínuos.

As EGF podem assumir modelos cooperativos, 
associativos ou societários (sociedade por quotas 
ou sociedade anónima) e as UGF modelos coo-
perativos ou associações, com gestão profissio-
nalizada, que conciliem a utilização económica 
dos ativos florestais e os equilíbrios ambientais e 
sociais. As UGF têm de ter uma área mínima de 100 
ha e máxima de 5 000 ha de prédios rústicos con-
tínuos.

As EGF e UGF reconhecidas pelo ICNF, nos termos 
previstos na Portaria n.º 63/2018, de 2 de março, 
nomeadamente a demonstração da respetiva 
capacidade de gestão adequada aos objetivos 
a que se propõem ficam habilitadas a aceder a 
apoios públicos direcionados, bem como a obter 
incentivos a nível fiscal e emolumentar previstos 
na Lei n.º 110/2017, que cria benefícios fiscais para 
entidades de gestão florestal, alterando o Estatuto 
dos Benefícios Fiscais e o Regulamento Emolu-
mentar dos Registos e Notariado.

Fundo Imobiliário Florestal – FIF3

Na sequência dos incêndios de 2003, e na presun-
ção de que a floresta com uma gestão adequada é 

uma atividade económica rentável, sendo possível 
promover a sua defesa dos elevados riscos bióti-
cos e abióticos que a afetam, foi negociado com a 
Comissão Europeia a possibilidade de utilização 
de verbas dos Fundos Comunitários, com vista à 
constituição de um Fundo Financeiro Imobiliário 
Floresta. Este processo culminou com a aprovação 
pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, 
no dia 18 de Outubro de 2007, da constituição do 
Primeiro Fundo Imobiliário Florestal Português, 
Floresta Atlântica, com a missão de promover o 
desenvolvimento sustentado da floresta, atra-
vés do empenhamento da iniciativa privada. Em 
junho do mesmo ano, o Banco de Portugal e a 
CMVM aprovaram também a constituição da socie-
dade gestora de fundos de investimento imobiliá-
rio – Floresta Atlântica, S.A., que possui um corpo 
acionista refletindo uma parceria entre privado e 
público e tendo a responsabilidade de gerir o Pri-
meiro Fundo Floresta Atlântica.

O Primeiro Fundo Floresta Atlântica (PFFA) é um 
Fundo Especial de Investimento Imobiliário Flores-
tal Fechado, de subscrição particular, lançado em 
abril de 2018 com uma duração inicial de 10 anos, 
com um montante totalmente subscrito de 20 
milhões de euros divididos em 400  000 unidades 
de participação. Em abril de 2018, os participan-
tes do Fundo prorrogaram a sua duração por um 
período adicional de 2 anos, renovável por perío-
dos de igual duração.

A Floresta Atlântica, S.A. tem como objetivos: atrair 
capital do setor privado para a atividade florestal, 
através da implementação de mecanismos de ges-
tão que promovam a eficiência e o lucro; promo-
ver o estabelecimento de parcerias entre Estado e 
Privados na criação e promoção de instrumentos 
financeiros que visem o desenvolvimento susten-
tado da floresta; tornar evidentes para o mercado 
as virtudes e potencialidades dos Fundos Imobiliá-
rios Florestais para o desenvolvimento sustentado 
da floresta; e criar um “efeito de demonstração” 
que suscite o interesse pelo lançamento de novos 

3       Adaptado de https://www.floresta-atlantica.pt/ e apresentação 
“Incêndios rurais – Floresta Atlântica”, Lisboa, julho de 2018.

https://pt.fsc.org/pt-pt/fsc-portugal
https://www.floresta-atlantica.pt/
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fundos de investimento florestal e de novas socie-
dades gestoras.

A estratégia de investimento do PFFA passa pela 
aquisição de prédios rústicos ou mistos que reú-
nam condições para o desenvolvimento de proje-
tos que incidam nas seguintes atividades:

1.  Produção e exploração florestal, com base na 
instalação de novos povoamentos e gestão de 
povoamentos existentes, com predomínio da 
espécie de pinheiro-bravo;

2.  Animação turística relacionada com o turismo de 
natureza, turismo cultural em meio rural e des-
porto ao ar livre, incluindo a aquisição e adaptação 
de prédios urbanos para apoio a estas atividades;

3.  Gestão e exploração de concessões de zonas de 
caça turística nas áreas detidas pelo Fundo;

4.  Promoção da produção e exploração de todos os 
recursos silvestres ocorrentes nas áreas detidas 
pelo Fundo;

5.  Arrendamento de superfície para utilizações não 
conflituantes com o uso florestal.

No sentido de minimizar os riscos decorrentes dos 
incêndios, o PFFA diversifica em termos geográ-
ficos as propriedades em que investe – situadas 
no Centro e Norte do território de Portugal - e as 
espécies. Presta ainda particular atenção à compo-
nente de prevenção dos incêndios, no âmbito da 
gestão dos ativos.

A política de investimento do Fundo apresenta 
como objetivo primordial a constituição de uni-
dades de exploração que justifiquem em termos 
económicos e ambientais a exploração florestal, 
designadamente através do emparcelamento de 
prédios rústicos que, isoladamente, não permitam 
a sua exploração.

Atualmente, os ativos do PFFA integram 489 pré-
dios rústicos, com uma área média de 9,41 ha tota-
lizando 4 603,0 ha, distribuídos por 14 municípios 

do Nordeste Transmontano, Douro, Tâmega e Beira 
Interior Norte.

•  48% dos povoamentos são de pinheiro bravo, 
6% de sobreiro e 8% de outras folhosas onde o 
eucalipto representa apenas 0,8% do total.

•  100% da área tem a gestão florestal certificada 
(FSC), sendo que 78% tem objetivos de produ-
ção, 3% de conservação, 15% de proteção, 4% 
de suporte e 0,34% de recreio.

O Fundo tem 83% da sua área em zonas de muito 
elevado e elevado risco de incêndio, pelo que pro-
move uma gestão de risco recorrendo a várias for-
mas e técnicas, incluindo seguros, contratação de 
pastoreio, análises periódicas de risco, sapadores 
e técnicos com formação específica, resinagem, 
gestão de combustíveis, incluindo fogo controlado, 
etc. A atividade do fundo, recorrendo sempre que 
possível a mão-de-obra local, além de dar um con-
tributo importante na fixação de populações, nas 
áreas onde se insere, promove a prevenção e a vigi-
lância ao nível local.

A Sociedade Gestora Floresta Atlântica, S.A. gere 
cerca de 48 M€ de ativos, distribuídos por três fun-
dos de investimento imobiliários, dois deles flores-
tais, e a carteira nacional de ativos de um Fundo de 
Investimento Florestal Finlandês. Os fundos flores-
tais geridos integram mais de 8 300 ha de florestas 
distribuídos por 23 municípios de norte a sul de 
Portugal.

Certificação Florestal4

A certificação florestal contribui para uma ges-
tão ativa da floresta na medida em que promove 
a transferência de informação e a aplicação do 
melhor conhecimento técnico disponível pelos 

4       Com contributos da Eng.ª Paula Salazar, Secretária Geral do 
PEFC Portugal (Programme for the Endorsement of Forest Cer-
tification Schemes).

https://pt.fsc.org/pt-pt/fsc-portugal
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principais destinatários – produtores florestais 
e empresas de exploração e comercialização de 
matérias-primas de origem florestal.

Em termos práticos, um produtor florestal assume 
o compromisso de gestão da sua área florestal, 
obrigando-se a cumprir com a legislação que lhe 
seja aplicável e o conjunto de boas práticas flores-
tais, definidas para o território em que se insere e 
que integram critérios de sustentabilidade ambien-
tal, económicos, éticos e sociais.

O processo de certificação inicia-se sempre com a 
localização da propriedade e o levantamento das 
responsabilidades de gestão, ou seja, de um cadas-
tro florestal simplificado. Consoante a dimensão, 
composição do povoamento e outras condições 
aplicáveis, o produtor florestal poderá assumir 
o compromisso mais simples, de aplicação das 
boas práticas florestais, ou complementar o seu 
compromisso com um plano de silvicultura sim-
plificado, ou mesmo um Plano de Gestão Florestal 
obrigatório por lei. A formação e qualificação dos 
intervenientes na gestão é uma forte componente 
do processo de certificação, bem como a monitori-
zação e controlo por parte da entidade gestora do 
certificado.

Dado que as boas práticas florestais são comuns 
a todos os produtores florestais aderentes à certi-
ficação, os benefícios da sua aplicação são alcan-
çados pelo efeito de escala, que será tanto maior 
quanto mais vasto for o território abrangido pelo 
sistema de certificação. 

Em Portugal, existem atualmente disponíveis dois 
Sistemas de Certificação Florestal, o Sistema PEFC 
– Programme for the Endorsement of Forest Certifi-
cation Schemes e o Sistema FSC – Forest Steward-
ship Council. Sendo a certificação uma questão 
relevante para os mercados, muitas áreas estão 
certificadas em simultâneo pelos dois sistemas, 
pelo que para determinar a área total certificada 
não é possível somar as áreas de cada um dos sis-

temas implementados, cujos resultados atuais são 
os seguintes:

Para o caso concreto da madeira de eucalipto, 
existe uma diferenciação de preços de mercado, 
para o caso de se tratar de madeira com gestão 
certificada ou não.

Fiscalidade5

A fiscalidade é sem dúvida um importante instru-
mento de fomento da gestão florestal e ao longo 
dos anos têm sido publicados vários diplomas 
com esse intuito. Não pretendendo ser exaustivo 
na análise, até porque na proposta de Orçamento 
de Estado para 2019 existem várias propostas com 
implicações na fiscalidade dos espaços rurais, 
apresentam-se alguns exemplos de medidas fis-
cais existentes que visam promover uma gestão 
ativa dos espaços florestais, fomentando a sua 
agregação para constituição de unidades de ges-
tão viáveis e potenciadoras de uma gestão efetiva, 
bem como penalizando o abandono e a ausência 
de gestão.

A Lei n.º 21/20066, de 23 de Junho, por exemplo, esta-
belece a penalização do Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI), por deliberação da Assembleia Munici-

PEFC
novembro 

de 2018

FSC
agosto de 

2018

Área certificada (ha) 268 813 414 064

Proprietários florestais (Nº) 1 633 33

Certificados Cadeia de   
Responsabilidade(CdR) 151 277

Sites CdR abrangidos 407

5       Decreto-Lei n.º215/89, de 1 de Julho, e suas atualizações, ver-
são consolidada disponível em http://info.portaldasfinancas.
gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pa-
ges/estatuto-dos-beneficios-fiscais-indice.aspx 

6      Código do IMI, versão consolidada em 
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/
codigos_tributarios/cimi/Pages/cimi112.aspx

https://pt.fsc.org/pt-pt/fsc-portugal
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/estatuto-dos-beneficios-fiscais-indice.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/estatuto-dos-beneficios-fiscais-indice.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/estatuto-dos-beneficios-fiscais-indice.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cimi/Pages/cimi112.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cimi/Pages/cimi112.aspx
GPP
Sticky Note
ERRATA: onde se lê “33”, deve ler-se ”33(*)” (*) - titulares de certificado de gestão florestal (em 31 de janeiro de 2019 representam 2613 proprietários)
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pal, no caso de prédios rústicos com áreas florestais 
que se encontrem em situação de abandono. Neste 
caso, pode ser majorada até ao dobro a taxa apli-
cável, não podendo da aplicação dessa majoração 
resultar uma coleta de imposto inferior a 20 euros 
por cada prédio abrangido.

Consideram-se para o efeito prédios rústicos com 
áreas florestais em situação de abandono aqueles 
que integrem terrenos ocupados com arvoredos flo-
restais, com uso silvo-pastoril ou incultos de longa 
duração, e que, cumulativamente, não se encontrem 
incluídos em zonas de intervenção florestal (ZIF), 
a sua exploração não esteja submetida a Plano de 
Gestão Florestal elaborado, aprovado e executado e 
não tenham sido neles praticadas as operações sil-
vícolas mínimas necessárias para reduzir a continui-
dade vertical e horizontal da carga combustível.

Está ainda prevista a isenção de IMI sobre as trans-
missões onerosas de imóveis e de Imposto do Selo 
nas aquisições onerosas de prédios ou parte de 
prédios rústicos que correspondam a áreas flores-
tais abrangidas por Zona de Intervenção Florestal 
(ZIF), ou de prédios contíguos aos mesmos, na con-
dição de estes últimos serem abrangidos por uma 
ZIF num período de três anos contados a partir da 
data de aquisição, bem como no caso de aquisi-
ções onerosas de prédios ou parte de prédios rús-
ticos destinados à exploração florestal que sejam 
confinantes com prédios rústicos submetidos a 
Plano de Gestão Florestal elaborado, aprovado e 
executado, desde que o adquirente seja proprietá-
rio do prédio rústico confinante.

Ao nível do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), 
a listagem de bens e serviços sujeitos a taxa reduzida 
inclui a prestação de serviços de limpeza e de inter-
venção cultural nos povoamentos, realizadas em 
explorações agrícolas e silvícolas, a poda de árvores, 
corte de madeira e outras operações silvícolas.

A silvicultura propriamente dita também está sujeita 
à taxa reduzida, bem como as atividades de produ-

ção e as atividades de transformação efetuadas por 
um produtor sobre os produtos provenientes, essen-
cialmente, da respetiva produção com os meios nor-
malmente utilizados nas explorações silvícolas.

Nos fundos de investimento imobiliário flores-
tal existe um enquadramento próprio, de forma a 
fomentar o seu aparecimento e assim promover o 
surgimento destes fundos e a consequente gestão 
dos espaços florestais. Para além de algumas espe-
cificidades previstas na lei, em termos gerais ficam 
isentos de IRC todos os rendimentos de qualquer 
natureza obtidos por fundos de investimento imobi-
liário, que se constituam e operem de acordo com a 
legislação nacional, desde que pelo menos 75% dos 
seus ativos estejam afetos à exploração de recursos 
florestais e desde que a mesma esteja submetida a 
planos de gestão florestal, aprovados e executados 
de acordo com a regulamentação em vigor.

Os rendimentos respeitantes a unidades de partici-
pação nos fundos de investimento, pagos ou colo-
cados à disposição dos respetivos titulares, são 
sujeitos a retenção na fonte de IRS (Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas Singulares) ou de IRC 
(Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coleti-
vas), à taxa de 10%, exceto quando os titulares dos 
rendimentos sejam entidades isentas quanto aos 
rendimentos de capitais ou entidades não residen-
tes sem estabelecimento estável em território por-
tuguês ao qual os rendimentos sejam imputáveis, 
com algumas exceções previstas na lei.

O saldo positivo entre as mais-valias e as menos-
-valias resultantes da alienação de unidades de 
participação nos fundos de investimento imobiliá-
rio é igualmente tributado à taxa de 10%, quando 
os titulares sejam entidades não residentes a que 
não seja aplicável a isenção prevista no estatuto 
dos benefícios fiscais ou sujeitos passivos de IRS 
residentes em território português que obtenham 
os rendimentos fora do âmbito de uma atividade 
comercial, industrial ou agrícola e não optem pelo 
respetivo englobamento.
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Recentemente, com a criação da figura das Enti-
dades de Gestão Florestal (EGF) e das Unidades de 
Gestão Florestal (UGF), foram alterados os incenti-
vos fiscais à atividade silvícola previstos para as ZIF. 
Para efeitos de determinação do lucro tributável 
dos sujeitos passivos de IRC e dos sujeitos passivos 
de IRS com contabilidade organizada que exerçam 
diretamente uma atividade económica de natureza 
silvícola ou florestal, as contribuições financeiras 
dos proprietários e produtores florestais aderen-
tes a uma ZIF destinadas ao fundo comum cons-
tituído pela respetiva entidade gestora, bem como 
os encargos suportados com despesas com opera-
ções de defesa da floresta contra incêndios, com 
a elaboração de Planos de Gestão Florestal, com 
despesas de certificação florestal e de mitigação 
ou adaptação florestal às alterações climáticas, 
são consideradas em 140% do respetivo montante, 
contabilizado como gasto do exercício. Na gestão 
de recursos florestais por EGF reconhecidas, ficam 
isentos de IRC os rendimentos obtidos, desde que 
as mesmas entidades estejam submetidas a Pla-
nos de Gestão Florestal, aprovados e executados.

Os rendimentos das EGF e UGF referidos, pagos 
ou colocados à disposição dos respetivos titula-
res, são sujeitos a retenção na fonte de IRS ou de 
IRC, à taxa de 10%, exceto quando os titulares dos 
rendimentos sejam entidades isentas quanto aos 
rendimentos de capitais ou entidades não residen-
tes sem estabelecimento estável em território por-
tuguês ao qual os rendimentos sejam imputáveis, 
excluindo as entidades que sejam residentes em 
países, territórios ou regiões com regime fiscal cla-
ramente mais favorável, constantes de lista apro-
vada por portaria do membro do Governo respon-
sável pela área das finanças; e as entidades não 
residentes detidas, direta ou indiretamente, em 
mais de 25% por entidades residentes.

No caso das EGF e UGF reconhecidas, que se cons-
tituam e operem de acordo com a legislação nacio-
nal, desde que as mesmas estejam submetidas a 
Planos de Gestão Florestal, aprovados e executa-

dos de acordo com a regulamentação em vigor, 
está prevista a isenção de Imposto do Selo sobre 
as aquisições onerosas de prédios rústicos destina-
dos à exploração florestal, quando os prédios em 
causa sejam afetos, no prazo de seis meses, à ges-
tão dessa EGF, e desde que os mesmos não sejam 
alienados pelo período de dois anos.

Está igualmente prevista a possibilidade de 
os municípios deliberarem sobre a isenção de 
Imposto Municipal sobre as Transmissões Onero-
sas de Imóveis (IMT) para as aquisições onerosas 
de prédios rústicos destinados à exploração flores-
tal, pelas EGF reconhecidas ou seus associados, 
que afetem, no prazo de seis meses, esses prédios 
à gestão dessa EGF, e desde que os mesmos não 
sejam alienados pelo período de dois anos.

E relativamente ao IRS, é reduzida em 50% a taxa 
aplicável aos rendimentos da categoria F, auferi-
dos por sujeitos passivos, quando decorrentes do 
arrendamento a EGF de prédios rústicos destina-
dos à exploração florestal, sem prejuízo da opção 
pelo englobamento.

Associativismo Florestal7

As Organizações de Produtores Florestais (OPF) 
são e podem ser um elemento promotor de uma 
gestão florestal efetiva, quer pela prestação de 
serviços de proximidade e aconselhamento junto 
dos seus associados, promovendo as melhores 
técnicas e opções de gestão, quer assumindo dire-
tamente a gestão dos espaços, como acontece em 
alguns casos, nomeadamente enquanto entidades 
gestoras de Zonas de Intervenção Florestal. Este 
papel que lhes está reservado vem expresso na 
já referida Lei de Bases da Política Florestal, que 
estabelece como um dos objetivos desta política 

7       Resolução do Conselho de Ministros n.º 6-B/2015, de 4 de Feve-
reiro, Estratégia Nacional para as Florestas;
http://www2.icnf.pt/portal/florestas/gf/opf/assoc-florestal

https://pt.fsc.org/pt-pt/fsc-portugal
http://www2.icnf.pt/portal/florestas/gf/opf/assoc-florestal
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“Promover a gestão do património florestal nacio-
nal, nomeadamente através do ordenamento das 
explorações florestais e da dinamização e apoio ao 
associativismo”.

Em 2009, através da Portaria n.º 118-A/2009, de 
29 de janeiro, é criado um mecanismo de registo 
e reconhecimento das Organizações de Produto-
res Florestais (OPF), existindo atualmente 150 OPF 
registadas e reconhecidas, concentradas em mais 
de 80% nas regiões Norte e Centro. O mecanismo 
previsto obriga à renovação do registo de cinco em 
cinco anos, o que poderá justificar a redução do 
número de OPF, de 2013 a 2018.

O universo das OPF engloba organizações flores-
tais, organizações agroflorestais e cooperativas 
florestais e agrícolas com secção florestal, sendo 
maioritariamente do tipo «municipal». A grande 
maioria das OPF registadas estão associadas a OPF 
de âmbito nacional ou regional.

No âmbito do mesmo registo, existem quatro OPF 
de nível nacional (Fórum Florestal - Estrutura Fede-
rativa da Floresta Portuguesa, Forestis - Associação 
Florestal de Portugal, BALADI - Federação Nacional 
de Baldios e FNAPF - Federação Nacional das Asso-
ciações de Proprietários Florestais), enquanto a nível 
regional estão registadas seis (Sebaldic - Associação 
dos Baldios e Produtores Florestais do Centro, ACEB 
- Associação para a Cooperação Entre Baldios, Secre-
tariado dos Baldios de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
UNAF - União das Associações Florestais do Algarve, 
BALFLORA - Secretariado dos Baldios do Distrito de 
Viseu e UNAC - União da Floresta Mediterrânica). 

De notar que o registo de OPF ao abrigo da refe-
rida Portaria não esgota o universo destas organi-
zações, que é mais vasto, mas constitui um número 
muito relevante, permitindo a sua análise perceber 
a evolução do setor.

O número de organizações ligadas à atividade flo-
restal tem vindo a registar nas últimas décadas 

(desde 1977) um considerável aumento, principal-
mente desde os últimos ciclos de apoios comuni-
tários.

Ano 1977 1998 2002 2004 2005 2010 2013 2018

Nº de OPF 16 67 130 141 163 168 177 150

Muitas OPF dispõem de recursos técnicos que lhes 
permitem prestar serviços aos seus associados, 
não sendo contudo, na sua maioria, autónomas 
financeiramente e estando por isso  muito depen-
dentes de apoios públicos.

Experiências estrangeiras 

• Noruega – Fundo Fiduciário Florestal8

Em 1932, a Noruega, como forma de resposta a um 
problema detetado no Inventário Florestal, que 
consistia na constatação de uma redução subs-
tancial dos volumes existentes, resultado de uma 
exploração da floresta em que apenas havia o corte 
de árvores e nenhum outro investimento para pro-
mover a sua regeneração, criou o Norwegian Forest 
Trust Fund Fundo Fiduciário Florestal Norueguês. A 
intenção era a de fornecer ao proprietário de ter-
renos florestais uma base económica para investi-
mentos na produção de madeira a longo prazo.

Hoje em dia, o Fundo Fiduciário Florestal Norue-
guês é uma reserva obrigatória que deve fornecer 
aos proprietários de prédios rústicos florestais uma 
base para financiarem medidas dirigidas a uma 
gestão sustentável dos recursos florestais.

No processo de alienação das árvores, os compra-
dores de madeira descontam imediatamente do 
dinheiro a pagar ao vendedor um depósito, trans-
ferindo-o para o Fundo Fiduciário, com base numa 

8       Com base no documento “Norwegian Forests- Policies and 
Resources – Norwegian Ministry of Agriculture and Food” e 
em apresentação feita por Jon Olav Brunvatne sobre o “The 
Norwegian Forest Trust Fund”, Oslo 2014.

https://pt.fsc.org/pt-pt/fsc-portugal
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percentagem estabelecida pelo proprietário das 
terras florestais (entre 4% e 40% das vendas bru-
tas de madeira). As vendas de madeira devem ser 
medidas de forma adequada e reportadas às auto-
ridades.

O dinheiro depositado no Fundo pode ser usado 
para financiar ações de: preparação do terreno, 
plantas, plantação, fertilização, poda, desbastes 
não comerciais, manutenção de drenagem e valas, 
construção e manutenção de estradas florestais e 
infraestruturas, planos e inventário de gestão flo-
restal, medidas e inventário ambientais, desen-
volvimento de competências, seguro florestal (pri-
vado) e algumas medidas de bioenergia.

O Fundo Fiduciário Florestal (FFF) é administrado 
pela Autoridade Agrícola Norueguesa, que man-
tém o registo das respetivas verbas, bem como 
de outras verbas governamentais e estatísticas de 
vendas de madeira, e ainda dos investimentos no 
setor florestal.

Um princípio importante, dado que o objetivo é 
que as verbas promovam o reinvestimento na área 
florestal que foi objeto de exploração, é que o FFF 
está adstrito às propriedades florestais e não aos 
proprietários de terras florestais, estando assim 
associado ao prédio rústico.

Os juros resultantes da gestão do Fundo não estão 
disponíveis para cada propriedade, sendo usados 
para fins comuns no setor florestal. (caminhos, pro-
gramas sanitários, planeamento de territórios, etc.) 
Atualmente, o FFF detém mais de 1,2 mil milhões 
de coroas norueguesas. (cerca de 126 milhões de 
euros).

Os benefícios associados para os proprietários 
resultam do facto de reduzir significativamente os 
custos de investimento através da dedução fiscal. 
O efeito para cada proprietário de terras depende 
do respetivo nível de tributação marginal, mas de 
uma forma geral, os custos de investimento dos 

proprietários de terras em silvicultura sustentável 
serão reduzidos em cerca de 72%.

O efeito fiscal não é simples de explicar aos pro-
prietários de terras florestais, devido ao facto de 
a maioria deles contratar contabilistas para tratar 
dos seus impostos. No entanto, os registos anuais 
são comunicados aos proprietários e às autorida-
des fiscais como base para a tributação.

Andaluzia – Modelo de gestão de incêndios flo-
restais com participação social9

A Andaluzia, com uma superfície de 8  726  800 ha, 
dos quais 4  658  000 ha são superfície florestal, 
constitui um exemplo muito interessante na forma 
como lida com as questões da gestão de fogos e 
incêndios rurais. Depois de uma vaga de grandes 
incêndios que dizimaram cerca de 65 mil hec-
tares de área florestal e matos em 1991, a Junta 
da Andaluzia decidiu profissionalizar o pessoal 
envolvido no combate. Em 1994, centralizou toda 
a cadeia de atividades, desde a prevenção até ao 
combate, passando pela vigilância, numa única 
entidade pública, com meios próprios e pessoal 
profissionalizado, e elaborou a peça fundamental 
da estrutura de prevenção e combate a incêndios: 
o Plano INFOCA - Plano de Luta Contra os Incêndios 
Florestais da Comunidade Autónoma da Andaluzia. 

Ao longo dos anos, este documento foi sendo adap-
tado, procurando sempre contrariar o abandono 
e valorizando o associativismo dos proprietários 
florestais. Em 1999 e 2001, foram publicados a Lei 
de Prevenção e Luta contra Incêndios Florestais e 
o seu Regulamento, concedendo, respetivamente, 
grande importância à gestão preventiva a efetuar 
pelos proprietários, e à concessão de ajudas e 

9       Com contributos do Eng.º Paulo Mateus, Estrutura de Missão 
para a Instalação do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Ru-
rais. Bibliografia: Plan INFOCA, capitulo VII, Junta da Andaluzia; 
Vieira, Pedro Almeida. Portugal: O vermelho e o Negro. 2006. 
Publicações Dom Quixote.

https://pt.fsc.org/pt-pt/fsc-portugal
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incentivos para a execução das medidas necessá-
rias. A Lei deu relevo aos Agrupamentos de Defesa 
da Floresta (ADFs), assumindo estes prioridade na 
obtenção dos benefícios que são concedidos.

Como mecanismo de corresponsabilidade dos 
proprietários privados no combate aos incêndios 
florestais, esta Lei criou também taxas de extinção 
de incêndios, que envolvem a participação dos 
proprietários em parte dos custos dos serviços 
que são prestados na supressão dos incêndios, ou 
seja, as intervenções de combate são parcialmente 
pagas pelos proprietários afetados, independente-
mente da causa do incêndio.

Para a aplicação destas taxas, são fixadas tarifas 
em euros por hora e por tipo de meios empregues, 
tanto em termos de recursos humanos como dos 
meios materiais que podem intervir no incêndio.

O montante da taxa resulta da aplicação destas 
tarifas a cada incêndio, estabelecendo-se limites 
máximos, dependendo da extensão da área afe-
tada pelo incêndio. Para um incêndio com uma 
área ardida superior a 1 000 hectares, o pagamento 
máximo ascende a 12  020,24 euros e, no caso de 
um qualquer fogacho (<1ha), a fatura mínima é de 
120,20 euros. No caso de o incêndio afetar terras 
pertencentes a vários proprietários, o montante 
da taxa será pago por cada proprietário proporcio-
nalmente à área atingida na sua propriedade. São, 

porém, estabelecidas medidas de bonificação que 
podem atingir 100% do valor da referida taxa. A fim 
de promover a constituição dos ADFs, os regula-
mentos de incêndio incluem benefícios e ajudas 
específicas:

•  No pagamento da Taxa de Extinção de Incêndio 
Florestal, os proprietários ou detentores de ter-
ras florestais integradas em ADFs usufruem de 
uma bonificação de 25% sobre o valor da taxa;

•  Por outro lado, o cumprimento de todas as 
ações de prevenção de incêndio, isto é, se o 
plano de prevenção estiver devidamente exe-
cutado, depois de previamente aprovado e 
fiscalizado, o proprietário tem um desconto de 
75% da taxa.

Ambas as bonificações são cumulativas, de modo 
que o cumprimento das duas condições significa 
que o valor da taxa será zero. A Lei inclui ainda a 
isenção do pagamento da Taxa de Extinção de 
Incêndios Florestais para Entidades Locais.

Importa relevar que a aplicação prática desta inte-
ressante modalidade de corresponsabilização do 
proprietário nos gastos com o combate aos incên-
dios é feita com bom senso e tendo em boa conta 
a razoabilidade económica do processo de aplica-
ção da medida, sobretudo em grandes incêndios, 
e ainda as implicações e a sensibilidade social de 
cada incêndio em particular.
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Apesar de se produzir papel a partir de uma base 
industrial moderna em Portugal desde o século 
XIX, é na sequência da linha de industrialização do 
país, durante o Estado Novo, que se reconhece a 
indústria de pasta de papel como uma das prio-
ridades na política de fomento e reorganização 
industrial do país, baseando o desenvolvimento 
socioeconómico na valorização das matérias-pri-
mas e recursos endógenos.

A implantação da Estação de Experimentação Flo-
restal do Sobreiro e do Eucalipto logo na década de 
20 do século XX, muito contribuiu para o fomento 
da cultura do eucalipto e para as técnicas de apro-
veitamento industrial da sua madeira e fibras. A 
entrada em funcionamento da fábrica de Cacia da 
Companhia Portuguesa de Celulose, financiada 
pelo Plano Marshall, em 1953, terá sido fundamen-
tal para o incremento da florestação com eucalipto 
na década de 1950. 

O início de atividade da CELBI - Celulose Billerud 
SARL, mais tarde Celulose Beira Industrial (Celbi), 
SA, representa um outro momento de grande vira-

gem, com o investimento importante ao nível da 
investigação, experimentação e fomento, promo-
vendo um novo impulso na área arborizada, sobre-
tudo no centro do país.

Seguiram-se o surgimento de novas fábricas, ou 
a modernização das existentes no sentido da 
utilização de rolaria de eucalipto, com o conse-
quente aumento da capacidade transformadora, 
que muito contribuiu para o impulsionar da área 
de eucalipto (Figura1). Nas décadas de 60/70, o 
Estado, através do Fundo de Fomento Florestal, 
apoiou projetos com eucalipto quer através da 
cedência de plantas quer mesmo de apoios à arbo-
rização (terão sido arborizados cerca de 50 000 ha, 
dos quais cerca de 14% dos projetos e 20% das 
plantas fornecidas com eucalipto). Já na década 
de 80, o Projeto Florestal Português/Banco Mun-
dial prevê apoios para arborização também com 
eucalipto, tendo sido arborizados cerca de 60 000 
ha com eucalipto (num total de 150 000 ha). 

Posteriormente à adesão de Portugal à CEE/UE, 
tivemos no âmbito do PEDAP o Plano de Ação 

Alguns dados sobre a cultura do eucalipto 
em Portugal e as políticas públicas

GABINETE DE PLANEAMENTO, POLÍTICAS E ADMINISTRAÇÃO GERAL (GPP)
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Florestal (PAF) de 1986/91, o Regulamento (CEE) 
n.º 797/85 – Florestação de superfícies agrícolas, 
o PAMAF/Programa de Desenvolvimento Flores-
tal, o Regulamento (CEE) n.º 2080/92-Florestação 
de Terras Agrícolas, o POAGRO/Medida 3 - Desen-
volvimento Sustentável das Florestas (2000-2006), 
o RURIS - Florestação de Terras Agrícolas (2000-
2006), o PRODER - Medidas Florestais (2007-2013), 
o PDR2020 - Medidas Florestais (2014-2020), que 
também previram o apoio à arborização com euca-
lipto, embora apenas em situações muito especí-
ficas (por exemplo, só até certa percentagem de 
arborizações de terrenos em set-aside e apenas 
por agricultores a título principal, ou, como atual-
mente, na melhoria do valor económico das flo-
restas, em que se apoia a recuperação de povoa-
mentos em manifesta subprodução, através da sua 
substituição por plantas mais bem adaptadas às 
condições locais. Este apoio pretende promover a 
redução da área de eucalipto plantada em regiões 
ecologicamente desajustadas e povoamentos 
velhos em subprodução, promovendo a utilização 
dos novos clones existentes que aumentam a pro-
dutividade da espécie; mesmo assim, a rearboriza-
ção após corte só é elegível se dela resultar uma 
alteração da estrutura e composição do povoa-
mento). 

Foi assim apoiada, ao longo dos anos, a arboriza-
ção de mais de 1 milhão de hectares de todas as 
espécies com diferentes níveis e graus de apoio, 
dos quais cerca de 470 000 hectares posteriores à 
adesão à CEE/UE; destes, mais de 35% foi apoiado 
pelo Reg. (CEE) n.º 2080/92 e, do total, apenas 3% 
corresponde a área arborizada com eucalipto (de 
notar, que em termos de montantes de investi-
mento, este valor é substancialmente inferior, não 
só porque apenas nos primeiros anos do PAF se 
apoiaram sem condicionantes especiais as arbori-
zações com recurso ao eucalipto, mas também no 
caso de arborizações com recurso a esta espécie, 
o apoio máximo ascendia a apenas 20% do inves-
timento), enquanto mais de 50% da área total foi 
arborizada com pinheiro-bravo e sobreiro, num 

investimento total de cerca de 472 M€, dos quais 
mais de 60 M€ de componente privada.

Ao mesmo tempo que se verificava este incre-
mento da florestação com eucalipto, o Estado foi 
produzindo legislação que condicionava a planta-
ção com espécies de rápido crescimento.

Em 1927, o Decreto n.º 13658, de 23 de Maio, num 
contexto em que se pretende condicionar e impe-
dir a redução da área florestal do país, pela regu-
larização dos cortes de arvoredos, no interesse 
geral e em especial no da hidrologia e do trabalho 
nacional, surge uma alínea num artigo em que se 
proíbe a cultura agrícola intercalar nos montados 
e nos soutos que se encontrem nas vertentes dos 
montes, em que “fica proibida a plantação de euca-
liptos a menos de 20 metros de campos agriculta-
dos, quando entre estes e o local da plantação não 
se interponham estradas, rio, ribeiro, edifício, ou no 
caso dos referidos terrenos de cultura se encontra-
rem a um novel superior em 4 metros ao da base da 
plantação.”

Em 1937, é publicada a Lei n.º 1951, onde se 
proíbe a plantação ou sementeira de eucaliptos 
ou de acácias a menos de 20 metros de distância 
de terrenos cultivados e a menos de 40 de 
nascentes, terras de cultura de regadio, muros 
e prédios urbanos, salvo se entre umas e outros 
mediar curso de água, estrada ou desnível de 
mais de 4 metros. Ainda nesse ano é publicado o 
Decreto-Lei n.º 28039 que vem proibir a plantação 
e sementeira de eucaliptos, acácias da espécie 
denominada dealbata, vulgarmente conhecida 
por acácia mimosa, e de ailantos, a menos de 20 
metros de terrenos cultivados e a menos de 30 
metros de nascentes terras de cultura de regadio, 
muros e prédios urbanos.

Só mais tarde em 1988, no âmbito do “Pacote Flo-
restal”, é publicado o Decreto-Lei n.º 175/88 e as 
suas portarias regulamentadoras, relativo ao con-
dicionamento regional das ações de arborização 



107Alguns dados sobre a cultura do eucalipto em Portugal e as políticas públicas

Fi
gu

ra
 1

 –
 E

vo
lu

çã
o 

da
 á

re
a 

de
 E

uc
al

ip
to

 e
m

 P
or

tu
ga

l e
 In

dú
st

ria
 d

e 
tr

an
sf

or
m

aç
ão



108 cadernos de análise e prospetiva CULTIVAR     N.º 14     DEZEMBRO 2018

com recurso a espécies de rápido crescimento 
exploradas em revoluções curtas, designadamente 
dos géneros Eucalyptus, Acacia e Populus. 

Acresce o surgimento do regime de avaliação 
de impacte ambiental (AIA): desde o Decreto-Lei 
n.º 175/88 e nesse contexto certos projetos com 
recurso a eucaliptos (e choupos e acácias, i.e., 
“espécies florestais de rápido crescimento”), acima 
de uma determinada dimensão, são sujeitos a 
avaliação de impacte ambiental. Com a transpo-
sição das diretivas europeias sobre esta matéria 
(Decreto-Lei n.º 186/90 e Decreto Regulamentar n.º 
38/90), o condicionamento passou a estar contido 
nos regimes jurídicos de AIA (hoje em dia  Decreto-
-lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro).

Em 1989 é publicada a Portaria n.º 528/89, que 
estabelece as normas a cumprir pelos projetos de 
arborização com recurso a espécies florestais de 
rápido crescimento.

Esta legislação não continha metas nacionais ou 
regionais para qualquer dessas espécies (incluindo 
o eucalipto), as quais apenas surgem em 2006/2007 
com a aprovação da Estratégia Nacional para as 
Florestas (EFN) e dos Planos Regionais de Ordena-
mento Florestal (PROF).

A ENF é atualizada em 2015 (novas metas para o 
eucaliptal) e em 2017 a nova redação do regime 
jurídico aplicável às ações de arborização e rearbo-
rização (RJAAR), Lei n.º 77/2017, de 17 de agosto, 
cria pela primeira vez condicionamentos específi-
cos à instalação de eucaliptos (em qualquer regime 
silvícola). Em 2019, com a revisão dos PROF, deve-
rão surgir metas atualizadas, em desenvolvimento 
da nova redação do RJAAR.

Entretanto, a Portaria n.º 15-A/2018, que regula-
menta a atual redação do RJAAR, estabelece novas 
restrições legais à plantação de qualquer espécie de 
árvore junto às extremas dos prédios confinantes às 
(re)arborizações, revogando-se toda a legislação da 

década de 1920 ainda em vigor sobre esta matéria.

Os diplomas legislativos e regulamentares rela-
tivos aos diversos programas de fomento flores-
tal (FFF, PFP/Banco Mundial, PAF, etc.) incluíam a 
expansão da área de eucalipto, embora só rara-
mente ele venha expressamente referido nesses 
diplomas. Um exemplo é a Portaria n.º 512/89 que, 
no âmbito do PAF, especificamente regulamenta a 
aplicação dos subsídios deste Programa aos pro-
jetos de arborização que envolvam a utilização 
do eucalipto; vem a ser revogada pela Portaria n.º 
340-A/91, de 15 de abril, terminando neste ano a 
atribuição de ajudas a ações de arborização, rear-
borização e beneficiação com espécies florestais 
de crescimento rápido destinadas à produção de 
lenho para trituração em terrenos de aptidão flo-
restal. 

Desde então, como já referido, os apoios à arbo-
rização com eucalipto, em particular, e a espécies 
de rápido crescimento, em geral, são sempre muito 
condicionados, com muito menores níveis de 
apoio, resultando numa pequena expressão quer 
em termos financeiros quer em área.  

Organização do Estado especificamente 
no âmbito da investigação/silvicultura/
fileiras industriais

Em 1931, pelo Decreto n.º 20526 é consagrada na 
orgânica da Direção Geral dos Serviços Florestais e 
Aquícolas (DGSFA) a já anteriormente criada Esta-
ção de Experimentação Florestal do Sobreiro e 
do Eucalipto. Nesta Estação, é criado, em 1942, o 
Laboratório de Celulose, o primeiro do país a tratar 
especificamente do tema. 

Em 1976, e no âmbito do Instituto Superior de 
Agronomia (ISA), é criado o Centro de Estudos Flo-
restais, cuja principal missão (à época) era a de 
coordenar a produção e transferência de conhe-
cimento científico na área da cultura do eucalipto 
e da transformação industrial dos seus múltiplos 
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produtos, tarefas que são hoje em dia realizadas 
sobretudo pelo RAIZ – Instituto de Investigação da 
Floresta e do Papel.

Na década de 1960 é criado na DGSFA o Departa-
mento de Cultura e Exploração do Eucalipto, serviço 
“não oficializado” por diploma do Governo, o qual 
veio a ser extinto com a reestruturação de 1977.

Com base no Decreto n.º 42/71 (acordos coletivos 
de comercialização de produtos agrícolas, flores-
tais e pecuários), por Despacho de 11 de junho 
de 1971 do Ministro da Economia é reconhecida 
a conveniência de a comercialização de toros de 
madeira de eucalipto (e de pinho) destinados à 
indústria de celulose ser feita por meio de acordo 
coletivo a celebrar no âmbito nacional entre as res-
petivas organizações corporativas, no que foi a res-
posta do poder político às constantes críticas dos 
produtores florestais sobre os preços da madeira e 
o funcionamento dos mercados.

Em 1972, com a criação do Instituto dos Produtos 
Florestais (IPF - Decreto-Lei n.º 428/72) é pela pri-
meira vez atribuído ao setor das fileiras silvo-indus-
triais a coordenação económica do eucalipto e da 
subfileira da pasta celulósica e do papel. O IPF é 
extinto em 1988 pelo Decreto-Lei n.º 466/88, de 15 
de Dezembro, sendo os seus serviços, incluindo os 
laboratoriais, dispersos por vários organismos.

A fixação, por portaria, de preços mínimos indicati-
vos para pinho e eucalipto a praticar pelas empre-
sas de celulose e de painéis, bem como a determi-
nação de quantidades mínimas de produção de 
pasta foram uma realidade ao longo de mais de 
uma década.

Em 1975, através do Decreto-Lei n.º 221-B/75, são 
nacionalizadas 5 sociedades industriais de celulose 
e papel, bem como as ações detidas por entidades 
portuguesas na Celbi – Celulose Beira Industrial, S.A., 
sendo em 1976 (Decreto-Lei n.º 554-A/76) criada a 
Empresa de Celulose e Papel de Portugal, E.P. (Por-

tucel). Em 1993 é iniciado o processo de reprivatiza-
ção da Portucel (Decreto-Lei n.º 39/93), que encerra a 
partir de 2001 com o Decreto-Lei n.º 166/2001.

Em 1982, por despacho conjunto de vários minis-
tros, é criado o Grupo de Trabalho para Análise do 
Projeto de Investimento da Soporcel, grande uni-
dade papeleira inicialmente destinada para insta-
lação em Angola, o que não chegou a suceder em 
resultado do processo de descolonização. Nesse 
ano e nos seguintes são publicados vários diplo-
mas com vista à instalação e funcionamento da 
unidade industrial, maioritariamente controlada 
pelo Estado através da CGD (cedência de terre-
nos da Mata Nacional da Leirosa – Decreto-Lei n.º 
210/82, entre outros).

Desde a década de 1980 são múltiplos os diplo-
mas governamentais (decretos-leis, resoluções, 
etc.) para concessão de apoios e benefícios fiscais 
(entre outros) ao investimento e modernização da 
fileira da celulose e papel.

Ainda no âmbito dos apoios públicos ao desen-
volvimento desta fileira surge no ensino técnico e 
superior (na década de 1970) a criação no ISA do 
“Curso Livre de Celulose e Papel”, muito ligado ao 
aproveitamento celulósico do eucalipto).

Agradecimento: É devido um agradecimento ao 
Eng.º João Pinho pela cedência de documentação 
histórica e ao Eng.º João Soares pelos ensinamen-
tos transmitidos.
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O complexo florestal, que abrange a silvicultura e 
as indústrias florestais1 gera 1,9% do VAB (1,7% do 
PIB) (cerca de 3,1 mil milhões de euros a preços 
correntes), 1,6% do emprego (aproximadamente 
73 mil pessoas empregadas), 5,3% das exporta-
ções (4,0 mil milhões de euros) e 2,9% das impor-
tações (2,1 mil milhões de euros) de bens e servi-

ços da economia. O saldo da balança comercial 
florestal, tradicionalmente positivo, tem vindo a 
melhorar, registando em 2016 um superavit de 1,8 
mil milhões de euros (em 2010 o superavit corres-
pondia a 1,4 mil milhões de euros), concorrendo 
positivamente para o saldo comercial da econo-
mia.

Caracterização económica do complexo florestal

GABINETE DE PLANEAMENTO, POLÍTICAS E ADMINISTRAÇÃO GERAL (GPP)

1       As indústrias florestais são constituídas pelos ramos de atividade económica: 16 - Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, exceto 
mobiliário; fabricação de obras de cestaria de espartaria; 17 - Fabricação de pasta, de papel, de cartão e seus artigos; 18 - Impressão e 
reprodução de suportes gravados.

Quadro 1 – VAB, emprego e comércio internacional do complexo florestal e economia em 2016

VAB Emprego
Importações de 
bens e serviços

Exportações de 
bens e serviços

Saldo 
comercial

Milhões de euros % Mil pessoas % Milhões de euros % Milhões de euros % Milhões de euros

Silvicultura 867 0,5 14 0,3 267 0,4 52 0,1 -215

Indústria florestal 2 278  1,4  58 1,3  1 845 2,5  3 916 5,2 2 072

Indústria da madeira e da cortiça 969  0,6 32  0,7  630 0,9 1 517  2,0  888

Indústria da pasta, papel e cartão  888 0,5  12  0,3 1 205 1,7 2 383 3,2 1 178

Impressão e reprodução de 
suportes gravados 

421  0,3  15  0,3  10  0,0 16 0,0 6

Complexo florestal 3 144 1,9 73 1,6 2 112 2,6 3 969 5,3 1 857

Economia  162 226 100,0 4 650 100,0  72 543  100,0 74 619 100,0 2 076

Fonte: GPP, a partir de Contas Nacionais, INE
Data de versão dos dados: setembro de 2018

https://pt.fsc.org/pt-pt/fsc-portugal
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Em particular, a indústria da pasta, papel e cartão, 
conexa à produção de madeira de eucalipto, con-
tribui para 3,2% das exportações (2,4 mil milhões 
de euros) e 1,7% das importações (1,2 mil milhões 
de euros) de bens e serviços da economia, posicio-
nando-se entre os 10 maiores superavits comer-
ciais (1,2 mil milhões de euros), tendo vindo a assu-
mir crescimentos sucessivos a partir de 2009 (1,0 
mil milhões de euros) acompanhando a tendência 
do complexo florestal no seu conjunto.

Caracterização económica da silvicultura

A produção de madeira de folhosas para triturar, 
composta sobretudo por madeira de eucalipto, 

constitui uma das componentes mais importantes 
da produção silvícola, pesando 24%, seguindo-se os 
serviços silvícolas (21,5%) e a cortiça (20,5%). Note-se 
que, no período 2000-2016, se verificou uma transfe-
rência da importância da produção de cortiça para a 
produção de madeira de folhosas para triturar. 

O período 2000-2009 foi marcado por uma tendên-
cia de diminuição da produção silvícola (-4,6% ao 
ano em valor e -2,1% ao ano em volume). Contudo, 
a partir de 2009, a produção assumiu uma dinâmica 
positiva (3,5% ao ano em valor e 2,3% ao ano em 
volume), em resultado nomeadamente da evolução 
da produção de madeira de folhosas para triturar 
(sobretudo madeira de eucalipto), que apresentou 
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crescimentos acentuados (5,0% ao ano em valor e 
4,3% ao ano em volume). 

Consumo e produção de madeira de 
eucalipto, pasta, papel e cartão

Como mostra a Figura 1, 75% da madeira de euca-
lipto consumida pela indústria da pasta de madeira é 
de origem nacional2 e 25% importada3, sobretudo de 
Espanha (madeira em bruto) e do Uruguai (madeira 
em estilha), o que equivale, atualmente, a um con-
sumo aparente4 de madeira de eucalipto por parte 
da indústria de 8,7 milhões de toneladas5.

A matéria-prima (pasta de madeira) absorvida pela 
indústria do papel e do cartão provém maioritaria-
mente da produção nacional (90%)6, sendo 10%7 
de origem externa (Suécia, Espanha e França). 
Observa-se um consumo aparente de pasta de 
madeira pela indústria nacional correspondente a 
1,5 milhões de toneladas. 

Cerca de 91% do papel e cartão (não reciclado) 
utilizado quer para consumo intermédio do setor 
da economia ligado à produção de livros, jornais ou 
revistas8, quer para consumo final (via retalhista ou 
grossista), tem origem nas importações9, sobretudo 

Gráfico 4 – Evolução da produção silvícola e da madeira de folhosas para triturar em valor e em volume (2000=100)

P – dados provisórios
Fonte: GPP, a partir de Contas Económicas da Silvicultura, INE

Data de versão dos dados: junho de 2018

2       6,6 milhões de toneladas de madeira de eucalipto em 2016.
3      2,2 milhões de toneladas de madeira de eucalipto em 2016.
4        Consumo aparente = produção + importações - exportações.
5        Os valores de produção, disponíveis no site do ICNF em m3, 

foram convertidos em toneladas, assumindo um peso específico 
da madeira de eucalipto de 850 kg/m3.

6      1,4 milhões de toneladas de pasta de madeira em 2016.
7       152 mil toneladas de pasta de madeira em 2016.
8       Ramo 18 da CAE – Impressão e reprodução de suportes gra-

vado.
9       1 milhão de toneladas de papel e cartão em 2016.

https://www.ipma.pt/pt/oclima/extremos.clima/
https://www.ipma.pt/pt/oclima/extremos.clima/


117Caracterização económica do complexo florestal

PRODUÇÃO DE
EUCALIPTO

RETALHISTAS (COMÉRCIO
TRADICIONAL)

CONSUMIDOR

IMPORTAÇÃO

EXPORTAÇÃO

Madeira de 
eucalipto

Madeira de 
eucalipto

CENTROS DE LOGÍSTICA
(CADEIAS NACIONAIS E

INTERNACIONAIS)

RETALHISTAS (CADEIAS
NACIONAIS E

INTERNACIONAIS)

GROSSISTAS

INDÚSTRIA DA PASTA
DE MADEIRA

INDÚSTRIA DO PAPEL
E CARTÃO

Pasta de 
madeira

Pasta de madeira

Papel e cartão

Papel e cartão

IMPRESSÃO E
REPRODUÇÃO DE

SUPORTES GRAVADOS75% 90%

10%

9%

91%25%

ORIGEM

Figura 1 – Origem da madeira de eucalipto, pasta, papel e cartão em 2016

Fonte: GPP, a partir de Estatísticas do Comércio Internacional, INE e ICNF
Data de versão dos dados: junho de 2018

de Espanha, Alemanha e Itália, e 9% decorre da 
produção nacional10, perfazendo um consumo apa-
rente de papel e cartão pela economia portuguesa 
equivalente a cerca de 1,1 milhões de toneladas.

Na Figura 2, relativa ao destino da produção em 
cada segmento da flieira, é possível constatar que a 
madeira de eucalipto se destina sobretudo à indús-
tria da pasta de madeira (98%), seguindo 2% para 
exportação11. 

Quanto à pasta de madeira gerada pela indústria por-
tuguesa, cerca de 47% é exportada12, nomeadamente 
para a Espanha, China e Países Baixos, e 53% consu-
mida pela indústria do papel e do cartão. 

Já o papel e cartão (não reciclado) produzido pela 
indústria do papel e do cartão13, sob a forma de 

papel para uso doméstico e sanitário (e.g. papel 
higiénico, guardanapos, rolos de cozinha ou lenços 
de papel), de material escolar e de escritório (e.g. 
cadernos, blocos, papel de impressão, cartolinas) 
ou de embalagens de papel e cartão, tem como 
principal destino a exportação (95%)14, nomeada-
mente para Espanha, França e Alemanha, sendo 
que 5% é encaminhado para consumo intermédio 
do setor da economia ligado à produção de livros, 
jornais ou revistas, ou para consumo final. 

O período de 2000-2016 é marcado por um maior 
crescimento da importação de madeira de euca-
lipto (10% ao ano) face à produção nacional (2,7% 
ao ano), por forma a satisfazer a procura da indús-
tria (4,6% ao ano). Até 2009, a madeira de euca-
lipto nacional era suficiente para abastecer a pro-
cura da indústria, correspodendo a um grau de 
autoaprovisionamento acima dos 100%. Dado o 
aumento da procura de matéria-prima, em resul-
tado do crescimento da capacidade produtiva da 

10      103 mil toneladas de papel e cartão em 2016.
11       158 mil toneladas de madeira de eucalipto em 2016.
12       1,2 milhões de toneladas de pasta de madeira em 2016
13       2,2 milhões de toneladas de papel e cartão em 201. 13         2,1 Milhões de toneladas de papel e cartão em 2016.

https://www.ipma.pt/pt/oclima/extremos.clima/
https://www.ipma.pt/pt/oclima/extremos.clima/
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PRODUÇÃO DE
EUCALIPTO

RETALHISTAS (COMÉRCIO
TRADICIONAL)

CONSUMIDOR

IMPORTAÇÃO

EXPORTAÇÃO

Madeira de 
eucalipto

Madeira de 
eucalipto

CENTROS DE LOGÍSTICA
(CADEIAS NACIONAIS E

INTERNACIONAIS)

RETALHISTAS (CADEIAS
NACIONAIS E

INTERNACIONAIS)

GROSSISTAS

INDÚSTRIA DA PASTA
DE MADEIRA

INDÚSTRIA DO PAPEL
E CARTÃO

Pasta de 
madeira

Pasta de madeira

Papel e cartão

Papel e cartão

IMPRESSÃO E
REPRODUÇÃO DE

SUPORTES GRAVADOS98% 53%

47%

5%

95%2%

DESTINO

indústria que passou a recorrer em maior escala a 
matéria-prima importada, e uma vez que a oferta 
de madeira não acompanhou esse crescimento de 
procura, mesmo com a diminuição das exporta-
ções (-10% ano), o grau de autoaprovisionamento 
tem vindo a diminuir, assumindo 77% em 2016.

O grau de autoaprovisionamento de pasta de madeira 
manteve-se sempre acima dos 160% no período 2000-
2016, verificando-se uma relativa estabilidade do cres-
cimento das importações (2,7% ao ano) e da produção 
(2,5% ao ano) associada a um crescimento da procura 
de pasta pela indústria (3,4% ao ano).

Figura 2 – Destino da produção nacional de madeira de eucalipto, pasta, papel e cartão em 2016
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Gráfico 5 - Grau de autoaprovisionamento da madeira de eucalipto (%) 

 
Fonte: GPP, a partir de Estatísticas do Comércio Internacional, INE e ICNF 
Data de versão dos dados: setembro de 2018 

Gráfico 6 - Grau de autoaprovisionamento de pasta de madeira (%) 

 
Fonte: GPP, a partir de Estatísticas do Comércio Internacional, INE e ICNF 
Data de versão dos dados: setembro de 2018 

 

Quanto ao grau de autoaprovisionamento de papel e cartão é de destacar o crescimento 
contínuo desde 2000, atingindo-se os 198% em 2016, em resultado particularmente do 
crescimento da produção nacional (3,5% ao ano), sobretudo destinada a exportação (5,4% ao 
ano) que representa mais de 90% da produção. O consumo interno tem-se mantido estável (-
0,1% ao ano), quase na totalidade importado.  
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Gráfico 5 – Grau de autoaprovisionamento da madeira de eucalipto (%)

Fonte: GPP, a partir de Estatísticas do Comércio Internacional, INE e ICNF
Data de versão dos dados: setembro de 2018

Fonte: GPP, a partir de Estatísticas do Comércio Internacional, INE e ICNF
Data de versão dos dados: junho de 2018



119Caracterização económica do complexo florestal

Quanto ao grau de autoaprovisionamento de papel 
e cartão é de destacar o crescimento contínuo desde 
2000, atingindo-se os 198% em 2016, em resultado 
particularmente do crescimento da produção nacio-
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Gráfico 5 - Grau de autoaprovisionamento da madeira de eucalipto (%) 

 
Fonte: GPP, a partir de Estatísticas do Comércio Internacional, INE e ICNF 
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Gráfico 6 - Grau de autoaprovisionamento de pasta de madeira (%) 

 
Fonte: GPP, a partir de Estatísticas do Comércio Internacional, INE e ICNF 
Data de versão dos dados: setembro de 2018 

 

Quanto ao grau de autoaprovisionamento de papel e cartão é de destacar o crescimento 
contínuo desde 2000, atingindo-se os 198% em 2016, em resultado particularmente do 
crescimento da produção nacional (3,5% ao ano), sobretudo destinada a exportação (5,4% ao 
ano) que representa mais de 90% da produção. O consumo interno tem-se mantido estável (-
0,1% ao ano), quase na totalidade importado.  
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Gráfico 6 - Grau de autoaprovisionamento de papel e cartão (%) 

 
Fonte: GPP, a partir de Estatísticas do Comércio Internacional, INE e ICNF 
Data de versão dos dados: setembro de 2018 
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nal (3,5% ao ano), sobretudo destinada a exporta-
ção (5,4% ao ano) que representa mais de 90% da 
produção. O consumo interno tem-se mantido está-
vel (-0,1% ao ano), quase na totalidade importado. 

Gráfico 7 – Grau de autoaprovionamento de papel e cartão (%)

Fonte: GPP, a partir de Estatísticas do Comércio Internacional, INE e ICNF
Data de versão dos dados: setembro de 2018

Fonte: GPP, a partir de Estatísticas do Comércio Internacional, INE e ICNF
Data de versão dos dados: setembro de 2018

Gráfico 6 – Grau de autoaprovisionamento de pasta de madeira (%)
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NOTA DE APRESENTAÇÃO

A CULTIVAR é uma publicação de cadernos de análise e prospetiva, sob a 

responsabilidade editorial do GPP – Gabinete de Planeamento, Políticas e 

Administração Geral. A publicação pretende contribuir, de forma continuada, 

para a constituição de um repositório de informação sistematizada relacionada 

com áreas nucleares suscetíveis de apoiar a definição de futuras estratégias 

de desenvolvimento e a preparação de instrumentos de política pública.

A CULTIVAR desenvolve-se a partir de três linhas de conteúdos:

•  «Grandes Tendências» integra artigos de análise de fundo realizados por 

especialistas, atores relevantes e parceiros sociais, convidados pelo GPP. 

•  «Observatório» pretende ser um espaço para reunir, tratar e disponibilizar 

um acervo de informação e dados estatísticos de reconhecido interesse, mas 

que não estão diretamente acessíveis ao grande público.

•  «Leituras» destina-se a acolher a divulgação de documentos de organizações, 

nomeadamente aqueles a que o GPP tem acesso nos diversos fora nacionais

e internacionais. 




