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A floresta ocupa grande parte da superfície do território continental, cerca de 
35%. Conjugada com a área de matos e pastagens, que cobre 
aproximadamente 32%, e com as terras ocupadas com atividades agrícolas, 
sensivelmente 24%, percebe-se facilmente a importância destes territórios no 
contexto nacional, cerca de 91% da superfície continental, caracteristicamente 
rurais e de baixa densidade demográfica. 

A importância da floresta não decorre apenas da sua muito significativa 
dimensão em área, mas também da sua relevância ambiental, económica e 
social.  

A principal caraterística fundiária da floresta é a da propriedade privada em 
sistema de minifúndio, principalmente no norte, centro e Algarve, com cada 
pequeno ou médio proprietário a possuir várias pequenas parcelas dispersas.  

O quadro rural é ainda marcado por uma área de baldios acima dos 400 mil 
hectares. Esta propriedade comunitária, pelas suas características, poderá vir a 
ser determinante num processo de reordenamento e gestão florestal 
intimamente ligado à vida das comunidades. 

Efetivamente, a prevalecente extrema atomização da propriedade rural não 
pode dar origem a uma qualquer incapacidade para transformar o quadro a que 
se assiste, de degradação da floresta. 

Nas últimas décadas, o espaço rural tem estado sujeito a transformações, por 
vezes drásticas, em termos da ocupação do solo e da organização espacial, 
verificando-se uma acentuada mudança do tradicional mosaico agro-silvo-
pastoril no sentido de povoamentos mono-específicos contínuos, constituídos 
por espécies de elevada inflamabilidade, essencialmente eucalipto e pinheiro 
bravo. 

O abandono da atividade agrícola, a emigração e as mudanças tecnológicas na 
agricultura alteraram a relação das populações dos territórios rurais com a 
floresta. O consequente aumento do material combustível e o abandono não 



podem deixar de se relacionar com a dimensão crescente dos fogos e da área 
florestal ardida. 

As vagas de incêndios que têm assolado o país, com fogos de dimensão 
crescente, em área e tempo, levaram a uma resposta imediatista, concentrada 
no combate direto aos fogos florestais, em detrimento da prevenção, do 
ordenamento e da gestão da floresta. 

A opção de concentração de medidas e recursos no combate foi colocada em 
crise pela realidade. No presente ano, apenas como exemplo, cerca de metade 
da área ardida em toda a Europa ocorreu em Portugal, apesar de todo o 
dispositivo de combate aos incêndios mobilizado e colocado no terreno. Mesmo 
tendo em conta as características mediterrâneas do clima, com verões secos e 
quentes, torna-se inaceitável encarar este quadro como inevitável.  

As consequências ambientais, o impacte negativo na biodiversidade e na 
paisagem são devastadores. As perdas económicas e a destruição de 
património agravam os processos de abandono dos territórios rurais e da 
crescente debilitação do músculo demográfico necessário ao desenvolvimento 
dos municípios e das regiões, principalmente do interior e das áreas de 
montanha. 

As transformações nos territórios rurais e a fragilidade das políticas florestais 
desenvolvidas até agora, justificam a necessidade urgente de abrir um novo 
caminho, na organização do espaço florestal e rural, na gestão do imenso 
minifúndio florestal e na prevenção estrutural à eclosão e propagação de 
incêndios.  

O Bloco defende uma intervenção pública decisiva na floresta que crie os 
mecanismos necessários para que seja imposta com carácter estratégico uma 
política de prevenção, ordenamento e gestão da floresta, apesar da reduzida 
área florestal propriedade do Estado. Desde logo, é necessário condicionar a 
expansão do eucalipto, pôr cobro à tendência dos últimos anos para que a 
floresta seja dominada por uma quase monocultura do eucalipto. 

A aprovação do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de junho (Regime Jurídico das 
Ações de Arborização e Rearborização – RJAAR) deu corpo à política do 
governo PSD/CDS encabeçada pela ex-ministra Assunção Cristas de 
desregulação da floresta e liberalização da plantação de eucalipto, que agravou 
as condições para a expansão do risco na floresta.  

De facto, a capacidade instalada da indústria da celulose aumentou, mas a 
área de eucaliptal na posse dessas empresas contraiu. Em contrapartida, a 
área de eucaliptal no território continental cresceu, sem que tenha havido 
aumento da produtividade, situação que contraria de forma evidente o sentido 
orientador da Lei de Bases da Política Florestal. 

Verificou-se, assim, a tendência de transferência do “negócio de risco” da 
plantação de eucalipto para o exterior do círculo de responsabilidade das 
empresas de celulose, sem qualquer perigo de perda de controlo desse 



mercado porque é a indústria da celulose que condiciona unilateralmente o 
preço daquela matéria-prima lenhosa. Para esta estratégia, a facilitação das 
condições de plantação de espécies de crescimento rápido, conferida pelo 
RJAAR, era essencial. 

As razões pelas quais, ao fim de 20 anos de vigência de uma Lei de Bases da 
Política Florestal (Lei n.º 33/96, de 17 de agosto) a situação na floresta 
portuguesa permanece próxima do caos, devem ser encontradas no 
desinteresse pelo ordenamento e gestão florestais e na preferência por uma 
liberalização que conduz a uma opção cada vez mais única, que é do maior 
agrado da indústria da celulose. 

O Bloco de Esquerda defende um caminho exigente de intervenção pública na 
floresta, orientada pela Lei de Bases da Política Florestal, assente em medidas 
de regulação do ordenamento da floresta que obriguem entidades públicas e 
privadas, promovam as espécies autóctones e o mosaico rural, condicionem a 
expansão de invasoras e exóticas; na organização dos produtores, em especial 
no minifúndio florestal, por forma a conferir racionalidade económica e 
elevados critérios ambientais à floresta; em medidas de prevenção estrutural 
contra fogos florestais, alterando o paradigma que concentra recursos no 
combate direto. 

É necessário afirmar um novo conceito para o cultivo da floresta, defendendo a 
sua multifuncionalidade e potenciando toda a diversidade de recursos que 
proporciona --- desde o ecoturismo à apicultura e colheita de cogumelos, até 
outras atividades, ambiental e socialmente responsáveis. Um modo de cultivo 
que procure assegurar o desenvolvimento sustentável da floresta e seus 
sistemas naturais associados; rejeitar uma dimensão meramente produtivista 
dos espaços florestais; garantir a utilização social e os serviços públicos 
oferecidos pelos espaços florestais; melhorar o rendimento proporcionado pela 
floresta e a sua distribuição mais equilibrada.  

A cada vez maior perceção sobre os efeitos das alterações climáticas, tornam 
esta opção para a floresta incontornável. A floresta desempenha funções 
essenciais na proteção do solo contra a erosão, no controlo do ciclo e da 
qualidade da água, concentra grande parte da biodiversidade terrestre e tem a 
capacidade de reter o carbono numa larga escala temporal, constituindo uma 
espécie de “sumidouro” de CO2. Os apoios públicos à floresta devem estar 
comprometidos com este papel na mitigação dos problemas associados às 
alterações climáticas e na preservação da biodiversidade. 

O facto de apenas 2% da floresta portuguesa ser pública, origina uma 
dificuldade acrescida na implementação de políticas públicas para a floresta. O 
Estado deve recorrer aos mecanismos legais de que dispõe para aumentar a 
propriedade florestal pública, garantindo simultaneamente a sua gestão 
adequada. Para este efeito, torna-se necessária a reabilitação dos serviços 
florestais, agora na área do ICNF, que foram desmantelados por uma lógica 
liberal que levou à sua externalização ou abandono. 



O Estado participa na gestão de mais de 200 mil hectares de baldios, em 
produção florestal. Não sendo propriedade pública (trata-se de propriedade 
comunitária), os serviços do ICNF administram esses territórios em sistema de 
cogestão com as assembleias de compartes. Desde o Estado Novo que essa 
relação entre povos dos baldios e os então serviços florestais tem sido difícil e 
frequentemente conflituosa (críticas aos serviços florestais por autoritarismo e 
gestão incorreta). O Bloco defende no seu Projeto Lei sobre Baldios, que as 
assembleias de compartes devem ter o direito de optar pela separação, 
adotando a autogestão do respetivo baldio. 

No que respeita à floresta privada, o primeiro pilar para uma mudança incide na 
obrigatoriedade de as ações de arborização, rearborização e adensamento 
estarem sujeitas à elaboração de projetos de ação florestal a serem avaliados e 
aprovados pelo ICNF, entidade competente para o efeito. 

Deverão ser definidas as espécies não autorizadas nos projetos de ação 
florestal, a limitação da área de contínuo das manchas florestais, a 
obrigatoriedade de corredores ecológicos delimitativos dos contínuos florestais 
e as condicionantes à plantação ou sementeira de espécies de crescimento 
rápido e de elevada inflamabilidade, como o eucalipto. O aproveitamento do 
sob coberto florestal deve ser previsto, incluindo a sua utilização para a 
pastorícia e outras atividades compatíveis com a floresta, na perspetiva do 
controlo da matéria orgânica e da promoção da multifuncionalidade. 

As autarquias locais deverão ter intervenção relevante nos processos de 
avaliação dos projetos de ação florestal (que foi reduzida pelo RJAAR), 
principalmente no que se relaciona com o ordenamento do território, 
infraestruturas e equipamentos. 

O segundo pilar para uma intervenção decisiva na organização dos produtores, 
decorre da legislação sobre Zonas de Intervenção Florestal (ZIF), a que deverá 
ser acrescentada a fase da gestão em comum da floresta, por agrupamento de 
produtores. 

As formas de gestão agrupada da floresta devem poder constituir-se sob 
formas diversas (associação, cooperativa, sociedade comercial, etc.), devendo 
organizar-se segundo princípios de equidade, de proporcionalidade e de justa 
distribuição de encargos e proveitos. Têm como limites de constituição e de 
expansão os próprios limites de cada município, de modo a impedir a excessiva 
dimensão dos agrupamentos e permitir a intervenção municipal no 
ordenamento desses territórios.   

As entidades que se constituírem para a gestão agrupada da floresta devem 
receber, por obrigação legal, apoios financeiros públicos, nomeadamente do 
Fundo Florestal Permanente, à sua constituição e prossecução dos objetivos 
definidos na lei, nomeadamente no que respeita à garantia de utilização de 
espécies autóctones. 

Essa gestão deverá poder recorrer à figura do arrendamento compulsivo, 
previsto no artigo 88.º da CRP, em caso de parcelas notoriamente 



abandonadas e localizadas na área geográfica da sua influência. As autarquias 
assumem, no âmbito da gestão agrupada, as parcelas sujeitas a arrendamento 
compulsivo, exercendo o respetivo controlo democrático e defesa do interesse 
público. 

Desde 2010 que o Bloco também tem vindo a defender a criação de um Banco 
Público de Terras que inclua sob gestão pública parcelas não cultivadas pelos 
respetivos proprietários, contribua para combater o abandono da propriedade 
rústica e facilite o acesso a terras para atividade agroflorestal por via do 
arrendamento rural. A Bolsa de Terras criada pelo governo PSD/CDS não 
cumpre qualquer destes objetivos. 

Finalmente, na prevenção estrutural contra fogos florestais, é essencial que 
sejam definidas servidões administrativas em faixas de terreno nas linhas de 
cumeada, nos limites dos aglomerados populacionais e nas margens das vias 
de comunicação, para além das que já existem. Devem ser previstas, 
igualmente, medidas pós-incêndios com caracter urgente, no sentido da 
prevenção dos processos erosivos sobre os terrenos que ficaram com o 
coberto vegetal afetado pelo fogo. 

Os municípios devem poder constituir servidões administrativas, por 
deliberação da assembleia municipal, para captação, retenção e condução de 
água destinada a combater os fogos florestais, ficando regulamentadas as 
compensações devidas aos privados afetados pelas servidões. 

Competirá ao município, no seu território, em coordenação com as freguesias 
correspondentes e em diálogo com os titulares de direitos sobre os respetivos 
terrenos, a construção e a administração de estradões florestais para trânsito 
fácil dos meios adequados ao combate a fogos florestais, importantes 
igualmente para a descontinuidade das manchas florestais. 

Quando não existir cadastro florestal, são tomadas medidas provisórias para 
identificação das parcelas por freguesia. Em caso de evidente sinal de 
abandono ou de ausência de cuidados segundo critérios definidos na lei, pode 
recorrer-se à figura da requisição do uso temporário de prédio florestal ou mato 
por interesse público, para que as medidas preventivas sejam devida e 
atempadamente executadas. 
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