BOLETIM

Fevereiro 2018

Número 12

E DI TOR I A L
Era intenção da redacção do Boletim preparar
uma edição especialmente destinada à análise das
complexas questões subsequentes aos incêndios
do verão e do mês de Outubro último, que
causaram a perda de um número muito elevado
de cidadãos e outros vultuosos prejuízos materiais
e não patrimoniais, no centro e norte do nosso
país.
Fomos alertados, entretanto, para os trabalhos
que o Dr. António Bica tem publicado no jornal
“Gazeta da Beira”, sediado em S. Pedro do Sul –
e, após contacto com o autor, este facultou-nos a
versão actualizada do seu estudo, cujo título é só
por si um programa de acção. “Notas sobre a organização da floresta no norte e centro do país
para a dinamização da sua economia com controlo do mato no sobcoberto do arvoredo, por pastoreio extensivo de animais ruminantes, dando
relevo à florestação com sobreiros pelo seu grande
interesse económico”.
É esse trabalho que aqui se republica, devidamente autorizados pelo autor (neste momento,

em que estão a ser implementadas diversas imposições legais relativas a estas matérias).
Considerou-se inicialmente a hipótese de reproduzir apenas as partes relativas a questões essencialmente jurídicas, como o nº8 (sobre
inconstitucionalidades de parte da legislação florestal) e o nº32 (sobre medidas legislativas a
tomar) – mas isso significaria privar os leitores do
núcleo mais importante de qualquer estudo sobre
o direito positivo existente ou a criar, que é o da
respectiva fundamentação, ou sejam, as razões sociais, económicas e políticas que aconselham ou
impõem uma qualquer forma de regulação.
Daí que tenhamos optado pela publicação integral do trabalho, incluindo a proposta legislativa
dele constante – apesar da extensão desses textos,
que ultrapassa o tamanho normal do nosso Boletim.
Estamos certos de que os estimados Associados
da APJD e demais leitores do Boletim não
deixarão de concluir pela justeza de tal solução.
Trata-se, efectivamente, de um texto ensaístico
de grande qualidade, em que
as questões inerentes ao reordenamento florestal do centro
e norte do país, bem como do
Algarve e da Madeira, são
analisadas com grande profundidade e conhecimento de
causa – envolvendo, para além
dos aspectos jurídicos propriamente ditos, matérias complexas de sociologia rural,
política ambiental e economia
florestal.

Pag. 2

BOLETIM

A questão prévia fundamental para qualquer decisão política em torno deste magno problema é a
do conhecimento do país real (que tanto parece
escassear, um pouco por todo o lado, mesmo nas
páginas circunspectas do Diário da República). E
o país real, nessas vastas áreas do interior, é o país
desertificado, que sucessivas governações têm
condenado a uma inexorável decadência e extinção. Crescem desordenadamente os matos e as
árvores ali onde, ano após ano, tem diminuído
drasticamente o número de habitantes, e desaparecido mesmo qualquer vestígio recente de presença humana. Por falta de viabilidade da
economia rural então existente, as pessoas foram
forçadas a abandonar as suas terras e ir ganhar a
vida no estrangeiro e nas maiores zonas urbanas
do país; sem que tivessem sido criadas condições
locais alternativas de subsistência condigna.
Como nos primeiros tempos da nacionalidade,
um dos problemas centrais a enfrentar agora é o
do (re)povoamento de muitas zonas do interior do
país – o que exige a criação (e fiscalização), pelo
Estado, de incentivos adequados ao desenvolvimento económico e social. Os novos “forais” a
promulgar têm nome: apoios à instalação e investimento; planos integrados de reordenamento
agrícola e florestal; auto-organização dos pequenos e médios produtores; reconstituição da
presença do Estado em todo o território (com recuperação e reorganização da generalidade dos
serviços públicos extintos no tempo do governo
PSD/CDS e troika).
Mas da múltipla legislação publicada ao longo
dos últimos meses parece ressaltar uma orientação diversa – assente na responsabilização dos
pequenos e médios proprietários pela limpeza das
suas terras de matas e florestas (quando sabemos,
como o legislador também não pode ignorar, que
tais encargos são absolutamente incomportáveis
para as débeis economias da população rural). A
opção por essa via traduz-se na imposição de um
novo e pesado tributo a uma camada social já por
si muito depauperada (e em termos contrários,
aliás, a várias normas da Constituição da
República Portuguesa – como António Bica
claramente demonstra no estudo que aqui se publica); e conduziria, a médio ou curto prazo, à ex-

ecução judicial das pequenas propriedades rurais,
a favor do Estado, autarquias ou outros eventuais
credores substitutos – numa operação
equiparada, em termos económicos e sociais, a
uma verdadeira expropriação sem indemnização.
Talvez que o verdadeiro motor ideológico dessa
imposição ablativa, dissimulado nos meandros
das opções políticas, esteja nos fundos privados
que já se perfilam para, a títulos diversos,
tomarem conta das zonas de floresta do norte e
centro do país, unificando-as em verdadeiros latifúndios (com expulsão dos actuais proprietários
da fruição dessas terras, pastos e águas).
Em vez de um tal caminho, iníquo e perigoso
(pelas tensões sociais que não deixará certamente
de provocar) o Estado deveria antes empenhar-se
numa política alternativa de apoio aos pequenos
e médios proprietários e reconversão do mundo
rural, deslocando uma parte significativa dos fundos públicos do chamado “combate aos incêndios” para o capítulo primordial da respectiva
prevenção.
É certo estarem agora legalmente previstos incentivos e apoios para programas de desenvolvimento rural, em benefício das chamadas
entidades de gestão florestal e unidades de gestão
florestal – sendo estas últimas “pessoas colectivas
de direito privado, constituídas nos termos do
Código Cooperativo ou do Código Civil, sob forma
de associação com personalidade jurídica, gestora
de prédios rústicos contínuos, de área não superior a 50 hectares cada, com uma área territorial
mínima de 100 hectares e máxima de 5000
hectares” (decreto-lei nº66/2017, de 12/06, com as
alterações introduzidas pela lei nº111/2017, de
19/12).
Antevendo as naturais dificuldades de integração dos múltiplos proprietários das zonas de
minifúndio em unidades de gestão florestal que
terão de ter, cada uma delas, uma área mínima de
100 hectares, afigura-se-nos dever proceder-se à
criação de estruturas intermédias, sob forma associativa, agrupando proprietários de terrenos
contínuos, destinadas a promover:
- o reordenamento e sustentabilidade desse território;
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- integração do mesmo numa unidade de gestão
florestal, com cujos objectivos se identifiquem;
- e tudo sob o pressuposto da possibilidade de
concretização de apoios do Estado, financeiros e
técnicos, quer ao investimento, quer à exploração
(na certeza de que, para além de absolutamente
indispensáveis, dada a natureza dos empreendimentos em causa, serão sempre muito menos
onerosos para o erário público do que as despesas
habituais com aviões, helicópteros e milhentos
outros meios materiais e humanos que constituem
actualmente como que uma verdadeira indústria
de combate aos incêndios florestais, que ano após
ano dizimaram as florestas do nosso país – incluindo as que se encontram sob gestão e protecção do próprio Estados).
Tudo isto pressupõe uma vontade política tendente a implicar os proprietários dos pequenos e
médios terrenos rústicos do norte e centro do país
na definição do seu futuro, em termos tecnicamente adequados e sustentáveis – que incluam a
diversificação da respectiva ocupação e fruição,
novas modalidades de gestão e um reordenamento
global que permita ultrapassar as inclemências
dos incêndios florestais e outras consequências
danosas da situação actual de abandono dessas
terras.
O estudo de autoria de António Bica, que se publica neste número do Boletim, inclui, como acima
referimos, um projecto de Código Florestal
(chamemos-lhe assim), regulando o regime de cultura da floresta, do apoio à constituição de
unidades de gestão florestal e de prevenção básica
de fogos florestais.
Trata-se de uma proposta de regulação que junta
à formação jurídica do autor os seus vastos conhecimentos e experiência nestas questões de sociologia e economia rural e florestal – um somatório
de saberes propício a uma boa feitura de projectos
legislativos referentes a tais matérias.
Na lição de António Manuel Hespanha, “para
encontrar soluções normativas adequadas e estabilizadoras é necessário, antes de mais, um conhecimento suficiente das situações a regular e das
consequências de certa regulação”(1); e tais
soluções serão estáveis “quando, reunido tudo o
que se pode saber sobre um sector a regular, bem

como sobre os interesses e os desígnios dos intervenientes ou afectados por essa regulação, se encontra a fórmula normativa que estabilize mais,
que irrite menos esses interessados (. . .)” – melhorando assim “a qualidade democrática dos resultados da regulação”(2).
Percorrendo as dezenas de diplomas legais sobre
matérias florestais e de ordenamento territorial
publicados no “Diário da República” desde o mês
de Junho último ficamos com a ideia de que o legislador não tem apostado tanto na qualidade da
regulação (sob o duplo ponto de vista do conhecimento dos problemas e das legítimas expectativas dos directos interessados e visados) mas antes
numa espécie de navegação à vista, procurando
acudir casuisticamente (e nem sempre bem) às diversas questões práticas suscitadas pelos incêndios de Junho e Outubro últimos.
Com a publicação do importante estudo de António Bica o Boletim da APJD procura contribuir para a formação de uma opinião pública
democrática em torno das questões do reordenamento e gestão da pequena e média propriedade
rústica do norte e centro do nosso país – e sendo
certo que, como salienta o mesmo A. M.Hespanha, a função normativa do Estado, ou regulação, “toca uma questão política fulcral e muito
geral: a de assegurar um direito consensual numa
sociedade demasiado complexa para ser democraticamente dirigida apenas pelos processos da
democracia representativa”; impondo-se, como
uma das respostas possíveis, a ideia da “democracia participativa ou inclusiva no plano da deliberação”(3).
E sempre, como também diz aquele ilustre historiador do direito e das instituições: conhecer
para regular(4).
Notas:
(1) António Manuel Hespanha, “Pluralismo
jurídico e direito democrático. Prospetivas
do direito no século XXI”, 2016, pág.244.
(2) António Manuel Hespanha, “Leis bem feitas
e leis boas”, in RIDB, ano 2 (2013), nº1.
(3) Ob.cit. na nota 1, pág.250.
(4) Ib., pág.244 e segs.
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ORGANIZAÇÃO DA FLORESTA
E DINAMIZAÇÃO DA SUA ECONOMIA

Notas sobre a organização da floresta no norte e centro do país
para a dinamização da sua economia com controlo do mato no sobcoberto do
arvoredo por pastoreio extensivo de animais ruminantes, dando relevo
à florestação com sobreiros pelo seu grande interesse económico
António Bica*
ores terrenos situados nas áreas geográficas da pequena e média propriedade, a pequena e média
agricultura de subsistência que aí se praticou até
ao fim da década de 1950 ter sido progressivamente abandonada pela população rural que a
praticava, procurando na emigração interna e
para outros países melhores condições de vida. Os
poucos que ainda teimam em viver dela são em
regra idosos, só o conseguindo porque recebem
magras pensões de reforma ou outras; à medida
que vão morrendo a área de terra que deixam de
cultivar vai ficando a mato. A área agrícola que
foi perdida passou a mato quase toda, com excepção de alguma que foi urbanizada.

1. A área florestal do país.
A floresta ocupa grande parte da superfície do
país continental, cerca de 3,16 milhões de hectares
dos 8,9 milhões da sua área total, o que corresponde aproximadamente a 35,5% da superfície.
A restante área do país continental, cerca de 2,84
milhões de hectares, é ocupada por matos e pastagens (cerca de 32%), sendo aproximadamente
1,97 milhões de hectares de matos susceptíveis de
produzir floresta, a ocupada por actividades agrícolas (cerca de 24%), o restante, (9%): por áreas
urbanizadas (5%), águas interiores (2%) e solos
improdutivos (2%). Na área de floresta é incluída
3. A razão dos fogos florestais em Portugal
a destruída por fogos com anterior ocupação floe na Madeira.
restal, admitindo-se que venha a prazo não longo Os incêndios florestais são o maior flagelo da cula ter uso florestal por regeneração natural ou re- tura florestal no país continental e na Madeira por
povoamento.
terem clima mediterrânico, por isso com verões
quentes e secos e chuva nas estações de temper2. O decréscimo da área florestal e da agrícola. atura mais baixa, divergindo da generalidade dos
De 1995 a 2010 a área a floresta decresceu de restantes climas, em que chove na época de tem3,305 para 3,154 milhões de hectares, com perda peraturas altas, ou mais nessa época como no
de cerca de 151 mil hectares, o que se deveu prin- norte da Europa. Nos Açores, onde também
cipalmente à destruição por fogo sem repovoa- chove durante todo o ano, não há fogos florestais.
mento em prazo razoável.
De 1990 a 2012 foram destruídos pelo fogo em
No mesmo período (de 1995 a 2010) decresceu a Portugal cerca de 2,5 milhões de hectares de floárea agrícola que passou de 2,407 para 2,114 mil- resta, dos quais parte significativa não foi reflohões de hectares, com redução de 293 mil restada em prazo razoável. A redução da área a
hectares, em consequência de, nas áreas de pe- floresta teve maior peso no norte e centro do país
quena e média propriedade fundiária e de baldios, (norte do rio Tejo) e nas serras de Portalegre e do
terrenos comunitários que ocupam em regra os pi- Algarve, porque na restante parte de país a flo-
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*Natural de Paços de Vilharigues, concelho de Vouzela, onde nasceu em 1938, filho de
pequenos agricultores, António Bica licenciou-se na Faculdade de Direito da Universidade
de Coimbra; exerceu advocacia (em Oliveira de Frades, e mais tarde em Lisboa); foi presidente da direcção da Cooperativa Agrícola de Lafões desde 1965 até 1974; Secretário de
Estado para a Reforma Agrária em 1975; director do quinzenário “Gazeta da Beira”, de S.
Pedro do Sul, desde os fins da década de 1990 até finais do ano de 2000; autor de vários
livros, de ensaio e ficção, de entre os quais se salientam, pela sua relação com os temas
do trabalho que agora se publica, “O controlo dos cidadãos pelo grande capital” e “Os
Baldios, quadro histórico e legal” (ambos edição da Gazeta da Beira).
resta o solo no sobcoberto do arvoredo é quase
todo cultivado com pastagem para gado ruminante e por isso pouco susceptível ao fogo.
O significativo decréscimo da área agrícola de
1995 para 2010 resultou de abandono das culturas
agrícolas com passagem a mato. O mato usado em
algumas regiões para pastoreio extensivo por
quem não é dono dos prédios correspondentes, o
que ocorre principalmente nas zonas de serra
onde domina a pequena e média propriedade e
nos baldios é frequentemente causa de incêndios
lançados para renovação dos pastos.
4. A composição da floresta em Portugal
continental.
Da floresta (3,16 milhões de hectares) cerca de
812 mil hectares é de eucaliptos, de sobreiros
cerca de 737 mil hectares, de pinheiros bravos
cerca de 714 mil hectares, de azinheiras cerca de
412 mil hectares, de carvalhos cerca de 150 mil
hectares, de pinheiros mansos cerca de 130 mil
hectares, de castanheiros cerca de 30 mil hectares,
e o restante de outro arvoredo. A tendência tem
sido de redução gradual da área de pinheiro
bravo, que passou de 1.252 mil hectares na década
de 1980 para 885 mil hectares em 2006, sendo actualmente de cerca de 714 mil hectares sobretudo
em consequência do maior interesse económico do
eucalipto.
A espécie florestal com maior progressão é o eucalipto, que passou de cerca de 241 mil hectares
na década de 1970 para 740 mil hectares em 2006
e recentemente para cerca de 812 mil hectares.

A área a sobreiros evoluiu, em números aproximados, de 657 mil hectares na década de 1970
para 716 mil hectares em 2006 e 737 mil hectares
em 2015.
Também o pinheiro manso progrediu significativamente em área, passando de cerca de 50 mil
hectares na década de 1970 para cerca de 130 mil
hectares em 2006.
Os carvalhos passaram de cerca de 71 mil
hectares na década de 1970 para cerca de 150 mil
hectares em 2006.
5. A evolução relativa
das espécies florestais.
A significativa redução da área ocupada por pinheiro bravo deve-se à sua fraca resistência aos
fogos florestais, a ser atacado pelo nemátodo (bursaphelenchus xylophilus) e por ter menor interesse económico que o eucalipto.
O aumento da superfície plantada a eucaliptos
resulta do preço da sua madeira, da boa produtividade, da precocidade da entrada em produção
(cerca de 10 a 12 anos após a plantação) e da não
curta rotação da produção (cerca de 10 a 12 anos).
O alargamento da plantação dos sobreiros devese ao bom preço da cortiça e à curta rotação da
produção (9 a 10 anos), apesar da sua entrada em
produção demorar cerca de 30 anos, o que é compensado por no sobcoberto dos sobreiros se produzir pastagem para gado, incluindo porcos de
montanheira. Pelo contrário no sobcoberto dos
eucaliptos em monocultura não se desenvolve
vegetação relevante.
O aumento da área do pinheiro manso resulta
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também de razões económicas, mantendo-se em
produção durante 100 anos ou mais. A rotação da
produção é anual após os pinheiros começarem a
frutificar, o que actualmente, sendo enxertados,
é em prazo de cerca de 20 anos, e as pinhas são
pagas a preços compensadores.

ros, e com número semelhante de arbustos produtores de frutos comestíveis pela fauna selvagem
plantados de preferência junto de cada árvore
para facilitar o uso de máquinas no controlo do
desenvolvimento da vegetação arbustiva e herbácea se necessário; os corredores ecológicos deverão ser criados em redor de cada exploração
florestal, e também ao longo das vias públicas e
das linhas de água públicas e comunicar livremente com as áreas semelhantes das explorações
florestais confinantes; a política florestal deverá
também visar a produção de paisagem com zonas
de lazer capaz de atrair população urbana às
zonas rurais contrariando o seu despovoamento
.
7. A legislação florestal a criar.
O quadro legal a regular a produção florestal deverá ter em conta os objectivos referidos e as medidas para os prosseguir não podem deixar de se
harmonizar com os direitos e os interesses das
populações locais, tendo-se especial cuidado nas
largas áreas do país em que domina a pequena e
média propriedade agrícola, florestal e a mato
(toda a parte ao norte do Tejo, as serras de Portalegre e do Algarve). E deverá ser de cumprimento tão desburocratizado quanto possível, com
participação dos serviços municipais e os de
freguesia, tendo em conta a sua proximidade com
a população local e o que estiver previsto quanto
ao espaço rural florestal e a florestar no plano director municipal correspondente. A actual floresta de leis e regulamentos sobre floresta é tão
complexa, contraditória e com tantos diplomas
antigos, alguns com mais de um século, que a sua
interpretação se tornou muito difícil mesmo para
juristas, necessitando de ser racionalizada com
redução a código florestal.

6. Os fins da produção florestal a considerar.
A política florestal terá que ter em conta a economia potencial global da floresta, havendo que ser
compatibilizada com outros fins além dos florestais. Indicam-se os múltiplos fins por ordem de
importância: fixação e preservação dos solos; fixação de dióxido de carbono atmosférico por fotossíntese
compensadora da queima de
combustíveis fósseis em quantidades que excedem
actualmente a sua conversão em matéria orgânica
por fotossíntese; compatibilização da cultura das
espécies florestais com o pastoreio de gado no seu
sobcoberto, sobretudo pequenos ruminantes, que
controlam o desenvolvimento dos arbustos e das
herbáceas no sobcoberto do arvoredo, prevenindo
a eclosão e o desenvolvimento dos fogos florestais;
preservação de espécies vegetais autóctones e de
animais selvagens em risco de excessiva redução
ou extinção para assegurar a biodiversidade, devendo para esse fim ser destinada a corredor
ecológico e a prevenção da eclosão e desenvolvimentos de fogos florestais área de cerca de 10%
da cada unidade de exploração florestal; os corredores ecológicos deverão ter cerca de 10 metros de
largura se a exploração florestal for de árvores resistentes ao desenvolvimento dos fogos, ou cerca
de 100 metros de largura se a unidade de exploração florestal for de pinheiros, eucaliptos ou espécies semelhantes não resistentes à progressão
dos fogos, porque, quando os fogos florestais ocorrem com tempo muito seco e ventos fortes, as
fopas, que são constituídas sobretudo por folhas
8. O governo e os partidos têm vindo a
de eucalipto carregadas de óleo a arder, são levdesrespeitar os direitos constitucionais
adas pelo vento para grande distância aí iniciando
dos cidadãos no que toca à legislação florestal
novas frentes de fogo; os corredores ecológicos
para prevenir fogos florestais.
terão que ser arborizados com espécies folhosas
Em 17 de Agosto de 2017 foi publicada a Lei
autóctones produtoras de frutos comestíveis pelos 76/2017 que deu nova redacção ao Sistema de Deanimais selvagens (bolotas, castanhas e outros) fesa da Floresta Contra Incêndios. Consta essa
com espaçamento entre elas de cerca de 10 met- legislação do decreto lei 124/2006 de 28/06, alter-
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ado pelo decreto-lei 17/2009 e recentemente pelo Orçamento do Estado para
2018, aprovado pela lei 114/2017 de
29/12, nos seus artigos: 49º(contratação
de mais funcionários para o ICNF),
148º(dotação financeira de 187 milhões de
euros), 152º(investimento de 135 milhões de
euros do PDR2020 em medidas de apoio à floresta), 153º(fixação de prazo limite para eliminar
matos e serem tomadas outras medidas de gestão
de combustível preventivas de fogos florestais em
15 de março e agravamento em 100% das coimas
por não cumprimento dessa imposta obrigação,
sendo as câmaras municipais obrigadas a executar essas acções até 31 de março de 2018, se os titulares do direito de exploração dos terrenos o não
fizerem; as câmaras municipais têm que aprovar
ou actualizar os planos municipais de defesa da
floresta contra incêndios até à mesma data
(31/03/2018), 155º(reforço em 30 milhões de euros
os meios para equipamento dos bombeiros, prevendo a constituição de mais 100 equipas de
sapadores florestais), 156º(combate não quantificado à erosão dos solos nas áreas florestais ardidas), 160º e 322º(antecipação para 1 de janeiro a
entrada em vigor da lei 77/2017 que dá nova
redacção ao regime das acções de arborização estabelecido pelo decreto-lei 96/2013).
A indicada lei do Orçamento de Estado
nº114/2017, no Mapa de alterações e transferências referidas no seu artº8º, autoriza diversas alterações e transferências nos termos do mapa a
ela anexo, tendo sido aprovada com os votos a
favor do PS, PCP, BE, PEV e PAN.Votaram contra o CDS e o PSD.
Desse mapa constam as seguintes transferências
relativas a florestas: verba nº26 – Transferência
de 17 milhões de euros do Fundo Florestal Permanente para o IFAP para investimento florestal
co-financiado pela PAC; verba nº27 – Transferência do mesmo Fundo para o ICNF até 15 milhões
de euros para acções de defesa da floresta e da recuperação de áreas ardidas; verba nº28 – Transferência do mesmo Fundo para o ICNF até 10,1
milhões de euros para acções de prevenção estrutural e recuperação de áreas ardidas; verba nº45 -

Transferência de 4,3 milhões de
euros para projectos de gestão de
áreas protegidas, prevenção de
fogos florestais e outros fins
nomeadamente adaptação a alterações climáticas; verba nº60 - Transferência de 200 mil euros do ICNF para
a Tapada de Mafra para projectos e actividades
relacionados com a conservação da natureza;
verba nº63 - Transferência de 3 716 675 euros do
ICNF para a GNR para contratação de vigilantes florestais.
O decreto-lei 124/2006 de 28/06, cuja redacção foi
alterada em 2009, 2011, 2014 e em 2017 pela lei
nº76/2017, com republicação, e em 2018, regula a
prevenção dos fogos florestais, fazendo recair
sobre os proprietários florestais grande parte dos
correspondentes encargos.
Os pequenos e médios proprietários são em
número de muitas centenas de milhares, talvez 3
milhões, todos com terrenos nas regiões de
minifúndio do país, que se situam sobretudo a
norte do rio Tejo, mas também na serra de Portalegre e nas do Algarve. A área de cada prédio é
de cerca de 1.000 m2 a 5.000 m2. Essa dimensão
dos prédios não possibilita, nas condições climáticas de Portugal, a sua exploração rentável sem
criação de gado no sobcoberto do arvoredo florestal.
Na restante parte do país – sul do Tejo e Alentejo
– os terrenos a floresta têm áreas entre cerca de
100 e 500 hectares, alguns mais. A boa exploração
económica desses terrenos de grande dimensão inclui acções indispensáveis à manutenção da
pastagem para o gado a pastorear entre o arvoredo. Essas acções decorrentes de razões
económicas são preventivas dos fogos florestais,
porque para no sobcoberto haver pastagem com
qualidade e em quantidade suficientes para o
gado há que controlar a vegetação arbustiva e
melhorar a pastagem. À volta dos prédios rústicos
da região do latifúndio, para melhor proteger o
arvoredo e as pastagens, são, também por razões
económicas, feitos aceiros de cerca de 6 metros de
largura com mobilização superficial do solo em
maio ou junho de cada ano de acordo com as chu-
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vas. Nas regiões do minifúndio, dada a reduzida
dimensão dos prédios, não é económico o pastoreio por exigir muito trabalho por unidade de superfície e os aceiros ocuparem muito grande parte
da área de cada prédio, ou todo ele.
Impõe o referido decreto-lei 124/2006 na
redacção da lei 76/2017 dever existir em todo o
país Plano Nacional de Defesa da Floresta contra
Incêndios e em cada município Plano Municipal
de Defesa da Floresta contra Incêndios. Dessa lei
resultam restrições ao direito de propriedade que
infringem o direito constitucional. O artº62º da
Constituição garante “a todos o direito de propriedade privada e a sua transmissão em vida ou
por morte, nos termos da Constituição, e garante
que a requisição e a expropriação por utilidade
pública só podem ser feitas com base na lei e mediante o pagamento de justa indemnização”. Para
que se defenda o país dos fogos florestais do modo
que se pretende impor pela lei 76/2017, que é
muito limitada em extensão, não se respeitam as
normas constitucionais citadas e outras, e e sobrecarregam-se, com infracção da Constituição, sobretudo os pequenos e médios proprietários de
prédios rústicos com encargos injustos que infringem a lei e os princípios gerais do direito. A
eficaz e geral prevenção dos fogos florestais, que
todos ao anos se repetem no verão, não se consegue com a aplicação da lei 76/2017, mesmo que
não sofresse de graves inconstitucionalidades. A
prevenção eficaz dos fogos florestais tem que ser
assegurada com base na harmonização das medidas de defesa dos fogos florestais com a economia a desenvolver nos terrenos a arvoredo
florestal e a mato nas largas regiões de latifúndio
do país. Essa economia não pode ser desenvolvida
sem a agregação da pequena e média propriedade
florestal e a mato das regiões do minifúndio em
áreas de exploração de cerca de 100 ha ou mais,
por a pequena área de cada prédio impossibilitar
a sua exploração económica por impossibilitar incluir gado ruminante no sobcoberto do arvoredo
em consequência da sua pequena dimensão. No
sobcoberto do arvoredo do montado das regiões
do latifúndio a sul do Tejo, porque nessa região
domina a grande propriedade e é feito o pastoreio

de gado ruminante no sobcoberto do arvoredo,
não há significativos fogos florestais. Só o gado
ruminante pastoreado no sobcoberto do arvoredo
florestal, harmonizando o seu pastoreio com a indispensável preservação do renovo do arvoredo,
pode possibilitar manter-se o sobcoberto florestal
sem a carga combustível de que resultam os
grandes fogos florestais de verão. Para isso é preciso dar adequado apoio técnico e financeiro à
agregação dos pequenos e médios prédios com arvoredo florestal e a mato em áreas de exploração
com cerca de 100 ha ou mais nas extensas regiões
de minifúndio do país em base justa e voluntária,
para neles assim organizados se poder cultivar floresta, sobretudo de folhosas, pastoreando-se gado
ruminante no sobcoberto do arvoredo, com relevo
para o sobreiro que se desenvolve bem em todo o
país até à cota de 600 metros.
Neste texto importa indicar as inconstitucionalidades flagrantes e intoleráveis do referido decreto-lei 124/2006 na redacção da lei 76/2017,
porque, não sendo corrigidas, vão ser fonte de intolerável injustiça. Esse diploma legal impõe que
em certos terrenos a mato e a floresta seja feita o
que nele se designa «gestão de combustível», obrigando a assegurar nesses terrenos a chamada
gestão de combustíveis por controlo da vegetação
nos termos constantes do seu artº15º e do Anexo
ao decreto-lei. Essas normas impõem que seja
feita a gestão do combustível como a seguir vai
referidos:
No nº1 desse artº15º impõe-se a gestão de combustível nos espaços florestais definidos de forma
genérica no plano municipal de defesa contra
fogos florestais, que são: ao longo das vias públicas, incluindo as linhas de caminho-de-ferro, faixa
de 10 metros de cada lado; ao longo das linhas
eléctricas de muito alta tensão, faixa de 10 metros
de cada lado, das linhas de média tensão, faixa de
7 metros de cada lado, das redes de transporte de
gás natural, faixa de 5 metros de cada lado; a entidade responsável por cada uma dessas infraestruturas é também a responsável pela gestão
do combustível nas correspondentes faixas. Mas
a lei não prevê que as correspondentes servidões
sobre os prédios onerados por essas faixas de
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gestão de combustíveis sejam constituídas sobre
cada um dos prédios a onerar por elas nem que os
seus donos sejam indemnizados pelos prejuízos
que para eles resultarem das servidões impostas.
Desse artigo 15º, no seu nº2, constam imposições
ainda mais gravosas, obrigando a que os terrenos
a mato, a arvoredo florestal, ou a pastagem natural confinantes com edifício em espaço rural se
mantenham limpos de material combustível por
acção pessoal dos donos do terreno ou terrenos
confinantes com a edificação, ou à sua custa, impondo que os donos desses terrenos todos os anos
façam pessoalmente, ou mandem fazer à sua
custa, a gestão dos materiais combustíveis neles
existentes em faixa não inferior a 50 metros de
largura até ao edifício de terceiro que se situar no
local próximo. Assim a lei impõe a criação de
servidões sem estabelecer o modo de definição de
cada uma e, em cada caso, o valor da indemnização a pagar. Além disso impõe aos detentores do
direito de exploração do terreno a agravar pela
servidão a intolerável obrigação de em cada ano
o fazer a gestão de combustível, isto é limpá-lo
pessoalmente ou à sua custa, eliminando a vegetação combustível nele existente nos termos constantes do Anexo ao decreto-lei 124/2006 na
redacção da lei 76/2017. Esta atitude corresponde
à cultura dos Serviços Florestais, actualmente integrados no ICNF, que sempre administraram os
baldios do país desde o início da década de 1940,
como se os pequenos agricultores titulares dos
baldios fosse gente sem direitos.
Desse modo a lei impõe servidões prediais contra
o disposto no artº1547º, nº2 do Código Civil de que
consta que as servidões legais, não havendo
acordo, são constituídas por sentença judicial ou
por decisão administrativa, conforme os casos,
para que dos correspondentes processos constem
os factos que fundamentam a decisão de constituição da servidão e a fixação da correspondente
indemnização. O decreto lei referido impõe a
servidão predial sem prévio apuramento dos factos em que se possa fundamentar e sem fixação
da justa indemnização em função do prejuízo que
resultar da servidão para a produtividade do prédio e o seu valor, o que infringe o artº62º da Con-

stituição.
Além da inconstitucionalidade referida, porque
é imposta a prestação de serviço anual de limpeza
de vegetação nele existente em benefício do prédio
urbano de outrem ou benefício do aglomerado
populacional próximo dele, a lei discrimina o
dono do terreno rústico em relação ao dono da edificação, impondo-lhe servidão de carácter pessoal, o que a Constituição proíbe no artº13º, nº1,
que garante a todos os cidadãos a mesma dignidade social e igualdade perante a lei, ninguém
podendo ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de quaisquer direitos ou isento de
qualquer dever em razão, nomeadamente de situação económica e condição social.
O decreto-lei 124/2006, na redacção da lei
76/2017, no seu artº15º, nº10, 11 e 12, com infracção da Constituição, obriga os donos dos prédios rústicos situados à volta de aglomerados
populacionais inseridos ou confinantes com espaços florestais previamente definidos pelo plano
municipal da defesa da floresta contra incêndios
a fazer a manutenção anual, até 30 de abril de
cada ano, em 2018 até 15 de março, de faixa
gestão de combustíveis não inferior a 100 metros
de largura, sendo assim os donos desses prédios
obrigados a executar pessoalmente ou à sua custa
em cada ano as acções correspondentes. Neste
caso a servidão é de interesse público, o de defesa
contra fogos do aglomerado populacional, não
sendo por isso constituída em proveito de cada edificação existente no aglomerado populacional à
volta do qual se deve situar a correspondente
faixa de 100 metros, mas da autarquia que tem o
dever de a administrar, nomeadamente para protecção civil. A servidão não pode deixar de ser
constituída mediante o competente acto administrativo, ou decisão judicial, com indemnização
dos donos dos terrenos correspondentes na medida em que da sua constituição resultar prejuízo
para a exploração económica de cada prédio em
que se dever situar a faixa. Além disso a gestão
periódica dos combustíveis nessa faixa não pode
ser encargo dos donos dos terrenos correspondentes, mas da autarquia, dado que é do interesse
público a constituição da correspondente servidão
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administrativa e o serviço anual de limpeza do
material combustível que no correspondente terreno em cada ano cresce. De outro modo estará a
impor-se a um cidadão trabalho periódico pessoal,
ou a ser o trabalho executado à sua custa, o que
a Constituição não permite, como consta das
acima citadas normas constitucionais.
Da lei (decreto-lei 124/2006, na redacção da lei
76/2017) nada consta sobre a definição em concreto das faixas de gestão de combustíveis à volta
dos aglomerados populacionais, isto é a que distância se devem situar das edificações do aglomerado. A omissão, mesmo que a imposição não
infringisse a Constituição, torna a obrigação impossível de cumprir por indefinição da localização
dela.
O que se entende por gestão de combustível consta de diversas normas do artº15º do decreto-lei
124/2008 na redacção da lei 76/2017 e no seu
Anexo. Essas normas não são de interpretação
fácil pelos donos dos pequenos prédios afectados
pelas imposições que são todos originários dos
meios rurais e o salazarismo manteve afastados
do ensino além do primário, frequentemente leccionado por “regentes escolares” que não tinham
mais do que a quarta classe e exame de acesso
pouco exigente. Transcreve-se a seguir o nº2 da
alínea A) do referido Anexo: “No estrato arbustivo e subarbustivo o fitovolume total não pode
exceder 2.000 m3, devendo ser garantidas as
seguintes normas: a) Deve ser garantida a descontinuidade horizontal dos combustíveis entre as infraestruturas o limite externo da faixa de gestão
de combustíveis; b) A altura máxima da vegetação é a seguinte, variando em função da percentagem de cobertura do solo: percentagem
inferior a 20 se a altura máxima da vegetação em
centímetros for de 100; percentagem entre 20 e 50
se a altura máxima da vegetação em centímetros
for de 40; percentagem superior a 50 se a altura
máxima em centímetros for de 20”. Do nº3 da
mesma alínea A) consta: “o estrato arbóreo, arbustivo e subarbustivo remanescentes devem ser
organizados espacialmente por forma a evitar a
continuidade vertical dos diferentes estratos com-

bustíveis”. A redacção é tão esotérica que juristas
experientes terão dificuldade em a interpretar.
Certamente por isso o governo apressadamente
alterou de novo o mesmo decreto-lei 124/2006,
dando redacção menos esotérica ao referido
Anexo pelo decreto-lei 10/2018 de 14/02. Os partidos que mais se reclamam de defender os interesses dos cidadãos mais desfavorecidos social e
economicamente apressada ou cegamente
votaram esta legislação na Assembleia da
República sob proposta do governo que foi seguramente redigida por técnicos dos Serviços Florestais englobados pelo Governo PSD/CDS com
outros serviços no ICNF. A proposta do governo
parece ter-se limitado a transcrever acriticamente
o articulado elaborado pelo ICNF como se os
Serviços Florestais que integram maioritariamente este organismo gigantesco em meios humanos e em orçamento não seja o grande
responsável pela omissão de os sucessivos governos, desde o fim da década de 1960, não terem implementado as necessárias acções nas regiões do
minifúndio para obstar aos trágicos fogos florestais de 2017 que mataram cerca de 120
cidadãos e milhares de animais domésticos,
queimando mais de 500 mil hectares de floresta e
mato, e fizeram arder milhares de casas e construções agrícolas, pecuárias e industriais.
As faixas de gestão de combustível referidas no
artº15º, nº2 e nº10 do decreto-lei 124/2006 na
redacção da lei 76/2017, como vai acima referido,
são impostas sem constituição da correspondente
servidão por acordo, sentença judicial, ou decisão
administrativa da autarquia correspondente, nem
fixação da indemnização pelos prejuízos que dela
resultar para os donos do terrenos que forem onerados. Também sobre a manutenção periódica de
cada servidão, isto é a limpeza anual dos matos
pela época do fim das chuvas (maio ou junho), a
lei, em infracção da Constituição, impõe-na como
serviço pessoal não remunerado aos donos dos terrenos onerados com a servidão, sujeitando-os a
pesadas coimas se a não cumprirem. O legislador
do decreto-lei 124/2006 na redacção da lei 76/2017
deverá ter pensado como se estivéssemos no
tempo medieval em que os reis e os senhores feu-
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dais impunham aos seus vassalos
prestações periódicas de serviços sem
remuneração para cultivarem as suas
terras e prestar outros serviços.
O legislador, no caso a Assembleia
da República, cujos deputados pouco
sabem de agricultura, de matos e de
florestas, e menos das razões por que nas
largas regiões do minifúndio nos terrenos a
mato e a arvoredo florestal, quase todos de pequena e média dimensão, os matos crescem sem
controlo humano por essa actividade ter deixado
de ser economicamente comportável pela gestão
desses terrenos em consequência do fim da pequena agricultura familiar de subsistência, parece
ter confiado cegamente nos técnicos florestais a
redacção do articulado da lei. Todavia a questão
não é de técnica florestal, mas política e de boa
técnica legislativa.
Enquanto o poder político não tomar medidas
legislativas e administrativas para que os terrenos
a mato e a arvoredo florestal nas regiões do
minifúndio sejam agregados em unidades de
gestão florestal com área entre 100 e 500 hectares,
que será a mínima para que do correspondente
uso económico venha a resultar o controlo da altura dos matos entre o arvoredo florestal, os fogos
florestais continuarão a devastar os terrenos a arvoredo florestal e a mato e poderão continuar a
acontecer tragédias em vidas humanas. O agrupamento desses prédios deverá ser promovido com
respeito pelos direitos dos donos deles, mediante
diálogo de que resulte a compreensão de isso ser
do seu interesse económico e também do país,
tendo que assentar em normas asseguradoras de
relações justas entre os proprietários e outros titulares de direitos sobre os prédios a agregar. Se
isso não for feito, os fogos continuarão a destruir
a floresta do minifúndio por nessas regiões, que
correspondem à maior parte da área do país, dado
que aí os terrenos não têm dimensão suficiente
para se poder fazer gestão florestal económica eficiente de cada um isoladamente com controlo do
mato que neles cresce.
Aos deputados que aprovaram a lei 76/2017,
mesmo que não soubessem de técnica legislativa,

bastaria que conhecessem as razões por
que nos terrenos a mato e a arvoredo
florestal das largas regiões do
minifúndio os matos deixaram de ser
roçados para adubar as terras de
lavoura e pastados por cabras e ovelhas e as lenhas deixado de ser colhidas
para as lareiras e em cada semana ser cozido o pão no forno doméstico ou colectivo. Além
disso deveriam ter bom senso, que para redigir articulado destinado a ser lei é preciso olhar atrás e
adiante, isto é prever as consequências da aplicação da redacção do articulado para verificar se
os previsíveis resultados serão justos para os
cidadãos, os melhores para os interesses do país e
as normas se coadunam com o ordenamento jurídico, os princípios gerais do direito e as garantias
constitucionais. Disso não parece que saibam os
técnicos florestais que a terão redigido, ou ter-seão movido por outros interesses.
À lei 76/2017 parece ter sido dada a redacção que
tem por não conflituar com os donos dos latifúndios a sul do Tejo, donde é o ministro que apresentou a correspondente proposta para a
Assembleia da República. Não se cuidou de considerar que a imposição por ela de ónus sobre a
pequena e média propriedade a mato e a floresta
das regiões de minifúndio sem indemnização justa
pelos prejuízos a causar está em flagrante conflito
com a Constituição e os princípios gerais de direito, nomeadamente o princípio de adequação (o
de as medidas normativas pretendidas para se alcançar fins pretendidos não desrespeitarem direitos constitucionalmente protegidos), o princípio
de exigibilidade (o de os fins que a norma visa alcançar não serem alcançáveis senão por meios restritivos de direitos constitucionais de menor
relevância), o princípio de proporcionalidade (o
de as normas restritivas de direitos visando alcançar certo fim não desrespeitarem outros direitos constitucionalmente protegidos se estes forem
de valor igual ou superior).
O PS, que constitui o governo, o PAN e o BE
votaram a favor da Lei 76/2017, em matéria de
prevenção de fogos florestais, aprovandoa.Votaram contra a lei o PCP e o PEV. Ab-
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stiveram-se o CDS e o PSD. Assim foi aprovada a
Lei 76/2017 que mantém a linha dos anteriores
decretos lei nº124/2006, nº15/2009, nº17/2009
(governo PS), nº114/2011 e nº83/2014 (governo
PSD/CDS), insistindo em políticas cegas e anticonstitucionais, como se assim fossem eficazmente prevenidos os graves fogos florestais que
anualmente ocorrem, mantendo tudo como passou a ser desde o início do declínio da pequena
agricultura familiar de subsistência no início da
década de 1960. Não é compreensível que o PS e
o BE não tenham entendido que desse modo reforçam as condições para a desertificação humana
do interior norte do país e a facilitar a apropriação da pequena e média propriedade florestal e
a mato pelas grandes indústrias madeireiras e
talvez pelo grande capital especulativo financeiro,
se lhe vier a interessar.
Mas as citadas normas da Constituição obstam
as estas flagrantes iniquidades e ilegalidades.
Delas consta que a todos são reconhecidos os direitos à protecção legal contra quaisquer formas
de discriminação e o direito à propriedade privada
e à sua transmissão em vida ou por morte, como
consta nomeadamente das normas constitucionais artº9º, alínea b) que garante os direitos e
liberdades fundamentais e o respeito pelos princípios do Estado de direito democrático; artº12º,
nº1 que garante a todos os cidadãos gozarem dos
direitos e impondo-lhes os deveres consignados na
Constituição; artº13, nº1, que garante a todos os
cidadãos mesma dignidade social e igualdade perante a lei; artº16, nº1 e nº2 que assegura a defesa
dos direitos fundamentais consagrados na Constituição, sem excluir quaisquer outros constantes
das leis e das regras aplicáveis de direito internacional, havendo que se ter em conta que os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos
fundamentais devem ser interpretados e integrados de harmonia com a Declaração Universal dos
Direitos do Homem; artº18, nº1, e nº2 que determina que os preceitos constitucionais respeitantes
aos direitos, liberdades e garantias são directamente aplicáveis e vinculam as entidades públicas
e privadas, não podendo a lei restringir os direitos,

liberdades e garantias senão nos casos expressamente previstos na Constituição e devendo as restrições limitar-se ao necessário para
salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos; artº21 que estabelece
que todos os cidadãos gozam dos direitos e estão
sujeitos aos deveres consignados na Constituição;
o artº22 que impõe ao Estado e as demais entidades públicas a responsabilidade civil, em forma
solidária com os titulares dos seus órgãos, funcionários ou agentes, por acções ou omissões praticadas no exercício das suas funções e por causa
desse exercício, de que resulte violação dos direitos, liberdades e garantias ou prejuízo para outrem; o artº62, nº2 e 3 garante a todos o direito à
propriedade privada e à sua transmissão em vida
ou por morte, nos termos da Constituição e que a
requisição e a expropriação por utilidade pública
só podem ser efectuadas com base na lei e mediante o pagamento de justa indemnização.
Estas normas do direito português, sem necessidade de invocar a Convenção Europeia dos Direitos do Homem de 4/11/1950 e a Declaração
Universal dos Direitos do Homem de 10/12/1948
aplicáveis em Portugal por força dos artigos 8º e
16º da Constituição, impedem que aos donos das
pequenas e médias propriedades a mato e a arvoredo florestais sejam impostos ónus sobre esses
seus prédios com atropelo do artº62º da Constituição, dos princípios de equidade e de justiça e dos
citados tratados internacionais. É de esperar que
o atropelo dos direitos dos pequenos e médios proprietários florestais seja travado pelo Provedor de
Justiça e nos tribunais.
Quem aprovou a lei de prevenção de fogos florestais seguramente não desconhece os citados artigos da Constituição. Infringiu-os, porque os
donos da pequena e média propriedade a arvoredo
florestal são emigrantes em outros países, ou nos
grandes centros urbanos e outros são idosos. Esperam que, por as suas pequenas propriedades
serem de baixo valor, por residirem longe, por os
residentes nos seus lugares de origem serem em
regra idosos e poucos terem meios para contratar
advogados e suportar sucessivos recursos até ao
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Tribunal Constitucional, não accionem
os meios para defenderem os seus direitos descaradamente lesados pela
lei feita para objectivamente os
oprimir. Da ofensa dos direitos constitucionais dos titulares de direitos sobre
a pequena e média propriedade a arvoredo florestal e a mato resulta benefício
para os interesses madeireiros, nomeadamente de
pasta de papel, traduzindo-se essa ofensa em potenciar a passagem dos seus terrenos para o
domínio dos titulares desses interesses. Se os partidos que votaram a lei tivessem a hombridade de
reconhecer a injustiça e a inconstitucionalidade
dela, promoveriam a sua revogação. Mas seguramente não o vão fazer.
Restará aos cidadãos apresentar queixa à Provedora de Justiça, fazendo-o sem demora contra
todos os possíveis actos que terceiros, o Estado ou
as Autarquias quiserem praticar nos seus prédios
rústicos sem o seu consentimento expresso ou
prévia constituição da servidão correspondente
com o pagamento da correspondente indemnização. O direito de queixa à Provedora de Justiça
está previsto no artº23º da Constituição nos termos seguintes: “1. Os cidadãos podem apresentar
queixas por acções ou omissões dos poderes públicos ao Provedor de Justiça, que os apreciará sem
poder decisório, dirigindo aos órgãos competentes
as recomendações necessárias para as prevenir e
reparar as injustiças. 2. A actividade do Provedor
de Justiça é independente dos meios graciosos e
contenciosos previstos na Constituição e nas leis.
3. O Provedor de Justiça é um órgão independente, sendo o seu titular designado pela Assembleia da República.”
Ao Provedor de Justiça qualquer cidadão, ou
outras entidades, como Autarquias, cooperativas,
associações florestais, associações de desenvolvimento local e outras entidades se podem dirigir
por carta para a Rua do Pau de Bandeira nº9,
1249 – 088 Lisboa, o telefone 213926660 e o endereço electrónico provedor@provedor-jus.pt expondo sem necessidade de advogado nem
dependência de formalismos, mas com clareza, a

injustiça que pretende seja corrigida,
nomeadamente pedindo que o Provedor de Justiça requeira ao Tribunal
Constitucional a declaração de as
referidas normas do decreto-lei
124/2006 com a redacção da lei
76/2017 infringirem a Constituição. Se
muitos pequenos e médios proprietários o
fizerem isso dará mais força às queixas.
Se estes meios não forem eficazes os cidadãos
lesados não devem deixar de recorrer aos serviços
de advogado para nos tribunais para defender os
seus direitos, podendo, se os seus meios económicos não forem suficientes, pedir apoio judiciário.
Em Pedrógão morreram 64 pessoas em 17 de
Junho de 2017 em consequência de grande fogo
florestal e em todo o centro do país em 25 de Outubro morreram quase outras tantas. Tantas
mortes não teriam acontecido em Pedrógão
Grande e nos restantes concelhos se de cada lado
das estradas, onde a maioria morreu, houvesse
faixas de gestão de combustível de 10 metros de
largura para cada lado, como a lei então em vigor
impunha às entidades que as administravam, se
em cada correspondente concelho houvesse plano
de defesa da floresta contra incêndios plano municipal. Mas não consta que as autarquias em
cujas estradas pessoas morreram queimadas
tivessem aprovado esses planos. Sendo assim, as
entidades administradoras das vias não eram
obrigadas a manter limpas as faixas de gestão de
combustíveis de cada lado da estrada como consta
do decreto lei 124/2006 na redacção então em
vigor. Entende-se porquê: o poder político central,
bem sabendo que muitas das estradas do país são
municipais e a gestão do combustível ao longo
delas teria forte reflexo sobre as finanças municipais, temeu ter que compensar os municípios
pelos avultados encargos correspondentes; além
disso as restantes são públicas, do que decorreria
agravamento directo das despesas com a sua administração. Por isso remeteu o ónus para a decisão municipal.
A essas entidades administradoras das vias
públicas, das linhas de transporte e de dis-
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tribuição de energia eléctrica e dos gasodutos gás
natural o poder evitou impor encargos para prevenção dos fogos florestais, mas aos pequenos e
médios proprietários dos milhões de pequenos terrenos a mato e a arvoredo florestal situados nas
regiões de minifúndio, quase todos emigrados em
outros países ou internamente, pode o poder
político apertar o arrocho, entendendo que são
submissos e reverenciadores do poder constituído.
Mas deixarão de deixar de o ser, se souberem responder aos que os não respeitam com o que
merecem.
9. Os demonizados eucaliptos.
Os eucaliptos, incluindo o globulus, o mais cultivado em Portugal, que são originários de regiões
pouco pluviosas da Austrália, procuram pelo seu
sistema radicular de superfície humidade na camada superficial do solo, dificultando o desenvolvimento das plantas arbustivas e das
herbáceas no sobcoberto do arvoredo. As suas
raízes profundantes. Onde encontram no subsolo
fenda em que passe água, desenvolvem radículas
densas a impedi-la de passar, o que tende a fazer
secar nascentes próximas, não porque as raízes
absorvam toda a água, mas por impedirem a sua
circulação, desviando-a do curso normal.
Desta característica dos eucaliptos, incluindo o
globulus, a espécie dominante em Portugal, resulta a ideia generalizada de que são grandes consumidores de água, o que não corresponde à
realidade. Se os eucaliptos fossem grandes consumidores de água, as suas folhas perdê-la-iam
por evapotranspiração e consequentemente a sua
sombra seria fresca, como é a dos castanheiros e
a dos carvalhos, o que não acontece. Por os eucaliptos terem as características referidas já em
1937, pela lei 1951 de 9 de Março e pelos decretoslei 28.038 e 28.040, foi proibida a plantação e a sementeira de eucaliptos a menos de 20 metros de
terrenos cultivados e de 30 metros de nascentes,
de terras de cultura de regadio, de muros e de prédios urbanos, estendendo-se essa proibição às mimosas (acacia dealbata) e aos ailantos (ailanthus
altissima). Esta legislação, que esteve em vigor
até 2013, foi injustificadamente revogada pelo de-

creto-lei 96/2013 de 19/07 durante o governo
PSD/CDS, sendo a responsável governamental
pela agricultura e a florestal a ministra Assunção
Cristas.
Estas espécies florestais exóticas e outras foram
pontualmente introduzidas no país nos séculos 18
e 19 com o desenvolvimento da classificação das
espécies e a criação de arboretos de recreio junto
a palácios, a casas apalaçadas e às residências dos
mais ricos. Com a construção dos caminhos de
ferro e das estradas na última metade do século
19 essas espécies florestais foram largamente usadas para fixar os taludes das vias públicas então
construídas, tendo sido preferidas por serem para
esse efeito eficazes, sobretudo porque algumas se
propagam por rebentos do seu sistema radicular
superficial, como as mimosas (acacia dealbata),
muitas das outras acácias, a espinhosa (robinia
pseudoacacia) e os ailantos.
Estas espécies arbóreas que se propagam também por rebentos do seu sistema radicular são
causadoras de prejuízos significativos nos terrenos
por que cada vez mais se expandem, devendo a lei
ter agravado a proibição da sua plantação ou sementeira e prever a erradicação delas na proximidade de prédios de terceiros e nas bermas das vias
públicas. O governo PSD/CDS de 2011 a 2015, em
vez disso, revogou as restrições à plantação delas.
No Parque Natural da Peneda-Gerês, donde deveriam ter sido já erradicadas as mimosas, elas
estão a dominar o terreno em largas manchas de
solo e cada vez mais se expandem.
A florestação com eucaliptos, sobretudo o globulus, não tem que ser diabolizada. É excelente árvore produtora de boa madeira para celulose com
cortes periódicos de cerca de 10 anos e boa produtividade por hectare. Mas a sua exploração em
monocultura, como em regra é feita, tendo em
conta que no sobcoberto dos eucaliptos em monocultura dificilmente se pode desenvolver vegetação arbustiva e herbácea autóctone e
alimentar-se a fauna selvagem, deverá ser limitada a área contínua de eucaliptos a cerca de 50
hectares, devendo pelo menos mais 10% dessa
área ser destinada a corredores ecológicos envolvendo essa área para preservação da fauna sel-
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vagem e da flora autóctone nas
condições já acima referidas. A
largura dos corredores ecológicos
entre cada área contínua de eucaliptos e outra, ao longo das linhas de
água públicas e entre a exploração
florestal a eucaliptos e os prédios urbanos ou rústicos confinantes, e ainda
entre cada bloco florestal de eucaliptos e as vias
públicas confinantes não deverão ser inferiores a
100 metros de largura. A razão para assegurar
estas distâncias é a grande facilidade de progressão dos fogos em eucaliptais, que em
condições de grande secura ambiente e de vento
forte as fopas constituídas pelas folhas dos eucaliptos a arder carregadas de óleo inflamável são
desprendidas e levadas pelo vento a grandes distâncias, onde assim se inicia nova linha de fogo.
Os partidos que governaram de 2011 a 2015 e
dominaram a Assembleia da República, em 2013,
como acima se referiu, e aprovaram o decreto-lei
96/2013 de 19/07, que revogou a legislação de 1937
restritiva da plantação de eucaliptos e outras infestantes arbóreas junto de edificações, terrenos
cultivados e de nascentes de água, sem que pelo
diploma se tivessem criado novas normas preventivas dos efeitos prejudiciais dessas plantas e de
outras às culturas agrícolas, às nascentes de água,
à floresta, à biodiversidade animal e vegetal e às
construções próximas, não tiveram o cuidado de
harmonizar o seu articulado com o decreto-lei
565/99 de 21 de Dezembro que regula a introdução na natureza de espécies não indígenas de
fauna e flora assinaladas no anexo I de que consta
a indicação “(I) – invasora”, se o são, e, tendo
risco ecológico, no anexo III, o que se mantém na
sua nova redacção pela lei 77/2017 de 17/08
votada pelo PS, o PEV, o PCP e o BE.

exequível, tendo em conta que a maior
parte da área florestal ou a mato florestável do país se situa em regiões de
pequena e média propriedade dominante (a norte do Tejo e nas serras de
Portalegre e do Algarve), é indispensável que as explorações florestais tenham área suficiente para nelas se cultivar
floresta maximizando o seu rendimento e se criarem infraestruturas preventivas de fogos florestais, sem que desproporcionalmente pesem
sobre parte deles. Para se solucionar a dificuldade
é necessário que os pequenos e médios proprietários florestais e de terrenos a mato se organizem para em conjunto explorarem esses
terrenos. A organização não pode ser imposta,
antes ser criado quadro legal flexível incentivador
desse objectivo, nomeadamente por adequados
apoios, como a seguir se procura indicar.
Como vai referido os terrenos comunitários designados por baldios situam-se em áreas a norte do
Tejo onde domina a pequena e média propriedade. Correspondem em regra a grandes
áreas, capazes de suportar unidades de gestão florestal com dimensão suficiente que se considera
ser de cerca de 100 hectares. Os compartes dos
baldios, isto é os agricultores com direito comunitário aos baldios, são também, em regra, os
donos dos pequenos e médios terrenos florestais
nas aldeias correspondentes, assim coincidindo
económica e socialmente. A exploração desses
baldios com gado ruminante no sobcoberto do arvoredo florestal, pode evidenciar, servindo de exemplo, que o mais eficaz e económico controle dos
matos é o seu pastoreio extensivo por esse gado.
Nos casos dos baldios de pequena e média dimensão, poderão as correspondentes assembleias de
compartes agrupá-los com as pequenas e médias
propriedades próximas para serem explorados em
10. O regime jurídico da cultura da floresta em conjunto.
Portugal tem que ter em conta que nas regiões de
Os terrenos a arvoredo florestal, os agrícolas
pequena e média propriedade florestal é
abandonados e os que estão a mato situados no
necessário agrupar as propriedades a mato e a
norte e centro do país têm área de cerca de
arvoredo florestal em unidades de exploração flo- 3.500.000 hectares, dos quais cerca de 400.000
restal com área suficientemente grande.
hectares são baldios. Em quase todos esses terPara se criar regime jurídico adequado, justo e renos se pode cultivar floresta, com excepção dos
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situados acima de 1500 metros de altitude. Nos
terrenos situados abaixo de cerca de 1000 metros
de altitude as florestas podem ser de carvalhos e
outras folhosas. Abaixo de 500 metros de altitude
podem ser constituídas também por sobreiros.
As unidades de gestão florestal têm que ser constituídas com suficiente apoio público. Incluindo
pela PAC, em todas as regiões de minifúndio sem
obstar que noutras regiões pequenos e médios
prédios rústicos a mato e a arvoredo florestal se
agrupem em unidades semelhantes. Haverá que
dar apoio público prioritário à constituição de
unidades de gestão florestal nas áreas que sofreram os fogos florestais de 2017, que são as dos 44
concelhos constantes do anexo à portaria nº347A/2017.
11. O despovoamento das aldeias das regiões
do minifúndio a viver da pequena agricultura
de subsistência.
Até à década de 1950 a população do país foi
sempre crescendo apesar da emigração para o
Brasil, outros países da América do Sul, a
América do Norte, as colónias portuguesas e outros destinos. Desde as décadas de 1940 e 1950 as
aldeias das regiões do minifúndio, mais acentuadamente no interior centro e norte, passaram a
despovoar-se, o que começou com a ocupação
pelos Serviços Florestais dos baldios nessas duas
décadas e se intensificou, desde os primeiros anos
da década de 1960, com a forte corrente migratória sobretudo para a Europa. A transferência da posse dos baldios destinados a florestação
para os Serviços Florestais foi feita, não por
acordo com os povos com direito comunitário a
eles nem por nacionalização, mas recorrendo á sua
submissão ao regime florestal regulado em centenas de artigos pelos decretos sem numeração de
24/12/1901, de 24/12/1903 e de 11/7/1905. Os
Serviços Florestais empossados por decreto nos
baldios por cada perímetro florestal, expulsaram
deles os povos que os usavam desde o tempo anterior à independência de Portugal. Depois do 25
de Abril de 1974, pelos decretos lei nº39/76 e

nº40/76 ambos de 19 janeiro, os baldios, que sempre pertenceram a comunidades rurais, foramlhes restituídos com autonomia de administração,
sem prejuízo de cada comunidade poder decidir
que o Estado ou autarquias locais participassem
nela. Da legislação de restituição dos baldios aos
povos que têm direito a administrá-los decorre a
revogação da submissão desses baldios ao regime
florestal e consequentemente a revogação de cada
um dos múltiplos decretos de submissão de cada
perímetro de baldios ao regime florestal. Assim os
baldios foram todos restituídos à posse e gestão
dos povos a que pertencem comunitariamente,
logo que organizados em assembleias de compartes.
Com o acesso ao ensino da generalidade da população jovem e o consequente abandono da economia agrícola de subsistência, intensificou-se o
despovoamento do país rural de minifúndio, que
se iniciara com o apossamento dos baldios pelos
Serviços Florestais na década de 1940 e de 1950 e
aumentara na década de 1960 e nas décadas posteriores com a emigração em massa para a Europa acima dos Pirinéus. O pastoreio do gado
ruminante (ovelhas, cabras e também vacas) foi
por isso diminuindo até desaparecer nos terrenos
baldios e nos de propriedade particular. E o mato
deixou de ser roçado para as camas do gado, que
em regra era estabulado, e, depois de curtido, destinado a fertilizar as terras de lavoura, tendo sido
substituído por adubos. Os fornos passaram a não
ser acesos, porque deixou de se fazer pão em casa,
sendo comprado no mercado. A cozinha doméstica passou a usar gás como combustível,
deixando de se colher lenha para isso. Acabou o
arrancamento das urzes arbustivas para das suas
torgas se fazer carvão para as forjas dos ferreiros
das aldeias e para uso nos fogões a lenha das vilas
e das cidades, que esses ferreiros foram acabando
e nas vilas e cidades se passou a usar fogareiros a
petróleo, fogões a gás e a electricidade.
Assim a vegetação arbustiva no sobcoberto do
arvorado florestal e nos terrenos a mato passou a
desenvolver-se sem o controlo que anteriormente
era feito pelo pastoreio do gado, pela roça dos

BOLETIM Pag.17
matos, pelo corte de lenha e pela colheita de torgas para carvão.
Dado que no norte do país a pluviosidade é elevada no Inverno, os
matos, que têm raízes profundas, desenvolvem-se bem e densamente na Primavera e no Verão, chegando a sua altura,
em 5 anos, a cerca de 2 metros. Tornaram-se tão
bastos que mesmo os javalis chegados pelo meado
de 1975 e os outros animais bravios têm dificuldade em abrir trilhos neles. Assim, eclodindo fogo
no Verão com tempo seco e vento forte, é quase
impossível combatê-lo sem risco das vidas dos que
lutam contra ele.
Por estas razões os terrenos a arvoredo florestal
e a mato a norte do Tejo são, em regra, percorridos pelo fogo em prazo de cerca de 10 anos, destruindo progressivamente o arvoredo com
passagem de áreas cada vez mais largas a mato,
porque a frequência dos fogos dificulta e tende a
impedir a regeneração natural do arvoredo.
12. As razões por que, apesar de muitos terrenos
agrícolas e quase todos os terrenos a mato
e arvoredo florestal terem deixado de ter uso
económico, o seu valor no mercado subiu.
Os que deixaram na década de 1960 e posteriormente saíram das suas aldeias adultos e por isso
com os seus quadros sócio-culturais formados. Os
terrenos que exploravam e de que em grande
parte eram donos tinham e continuam a ter muito
pequena dimensão, havendo sempre diferença de
casa para casa. Embora todos fossem pobres, o
prestígio social media-se em palmos de terra.
Quanto mais terra se tinha, maior era o prestígio.
Os que estavam na base da pirâmide social eram
os que para viver tinham que agricultar por arrendamento terras de outros.
Os que emigraram muitos conseguiram ganhar
dinheiro para vir passar no verão “vacanças” à
sua aldeia, trazer automóvel e pregar notas de
conto, bem à vista de todos, nos andores dos santos que saíam em procissão. Se não tinham leira
de terra na aldeia onde fazer casa nova, não regateavam o preço pedido por quem estivesse dis-

posto a vender alguma para nela
começar casa nova e todos os anos,
no verão, a fazer crescer. E se alguém
quisesse vender alguma terra cultivada tinha para ela comprador entre
os emigrantes. Era de esperar que a
saída acelerada de muitos habitantes das
aldeias em idade de trabalhar e o abandono em
muitas delas dos trabalhos agrícolas fizesse baixar
muito o seu preço. Mas aconteceu o inverso. Os
que emigraram e regressavam às suas aldeias nas
férias, mesmo que não pensassem regressar, construíam casa para mostrar ter tido sucesso emigrando, comprando por bom preço as poucas
terras que eram postas à venda, preferindo, os que
haviam sido rendeiros, comprar as que os seus
antigos senhorios aceitavam vender. Os que pensavam regressar foram mudando de ideias com o
tempo. Tinham ido levando os filhos para as terras em que são emigrantes. Aí cresceram, frequentaram a escola e casaram-se. Com a chegada
dos netos os velhos emigrantes desistiram do
sonho de regressar. Além do apego familiar que os
prendia na terra para que haviam emigrado,
perceberam que regressariam onde os que foram
com eles criados haviam também emigrado ou já
tinham morrido. Apesar disso não se dispõem a
vender o que nas aldeias que deixaram têm, herdaram, construíram, ou compraram. Aí estão fincadas as suas raízes, gravadas as lembranças e
ficaram os sonhos de crianças que foram, depois
as esperanças de jovens adultos a emigrar à
procura de melhor vida. As pequenas terras cultas
ou incultas que lá continuam a ter não são para
vender nem perder, que são essa parte das suas
vidas.
A generalidade dos técnicos florestais e agrícolas
dos gabinetes urbanos, dos políticos, incluindo os
da Assembleia da República e do Governo, quase
todos nascidos e criados no cimento e no alcatrão,
em vez de ir pelo país rural com vontade de aprender com as poucas pessoas que ainda lá vivem,
pouco sabem, se alguma coisa, do que resta do
mundo rural do minifúndio e das razões por que
todos os anos no verão esse mundo arde com
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morte de gente, e também não parece que
queiram saber; até que este ano morreram mais
do que uma centena de pessoas, arderam muitas
centenas de casas, rebanhos, instalações industriais e se queimaram mais de 500 mil hectares de
terras a mato, a arvoredo florestal e de terrenos
agrícolas. Como exemplo desse desconhecimento
cita-se o conhecido político Dr.Francisco Louçã,
membro do Conselho de Estado e do Conselho
Consultivo do Banco de Portugal, comentador
televisivo que em jornal diário, no Público de
18/10/2017, pág.47, escreveu: “…falta fôlego à reforma da floresta. …. o problema não é só demorado, é se começa algum dia. Somando as reservas
dos reaccionários defensores de uma micropropriedade florestal, será sempre pasto de chamas
….Portugal arrisca-se a continuar a ser uma pilha
incendiária.” Parte significativa dos técnicos florestais tem tido atitude semelhante de ataque à
pequena e média propriedade a mato e a arvoredo
florestal. Defende assim a esquerda urbana a expropriação dos reduzidos terrenos dos que pouco
mais têm, sem ter a coragem de em simultâneo defender a expropriação da grande propriedade
fundiária. Fazem-no esquecendo que da Mata de
Leiria, que é pública há quase tantos anos como
existe Portugal e é administrada actualmente
pelo ICNF (Instituto da Conservação da Natureza e da Floresta), onde trabalham tais técnicos, fez nela “tão bom trabalho de prevenção do
fogo” que arderam cerca de 10.000 hectares dela,
do total de cerca de 12.000.
13. As razões por que os pinheiros bravos
avançaram para o interior no norte
e centro do país com solo ácido.
O avanço ao longo dos séculos para o interior do
país dos pinheiros bravos partiu da faixa arenosa
litoral onde são endógenos, potenciando os fogos
florestais. Esse avanço resultou de as árvores folhosas endógenas do território a nascente, que são
sobretudo as do género quercus, mas também os
vidoeiros (betula alba) e outras, terem sido progressivamente eliminadas em consequência do
progressivo corte para madeiras e lenha e de as
árvores jovens serem pastadas pelos numerosos

rebanhos que, até à chegada dos serviços florestais, percorriam as serras em especial os baldios. Subsistiram quase só as dos terrenos
individualmente apropriados protegidas pelos
donos para produção de castanha, cortiços para
abrigo das abelhas, cortiços barreleiros para o
branqueamento das meadas de linho e cortiços
para estrigar o linho, e também madeira para as
casas e a produção das alfaias agrícolas. Os pinheiros bravos foram assim, ao longo dos séculos,
avançando para o interior, porque não eram
apetecíveis ao gado. No Alentejo isso não aconteceu na generalidade do território, porque no sobcoberto dos sobreiros e das azinheiras eram
cultivados cereais, sobretudo aveia e cevada, e criado gado nos restolhos e nos pousios da cultura
de cereais.
Com a nefasta entrada dos Serviços Florestais nas
décadas de 1940 a 1950, nos baldios expandiu-se
muito o pinheiro bravo, que foi a árvore por eles
preferida para a florestação. O pinheiro bravo, a
partir do fim do século 19, com a valorização industrial da resina de pinheiro, passou a ser
preferido no centro e norte do país por ser fonte
significativa de receita anual, o que fez alargar a
área a pinhal.
14. Em consequência do quase desaparecimento da pequena agricultura familiar de
subsistência os fogos florestais tornaram-se
cada vez mais frequentes e extensos.
De 1999 a 2008, os números médios dos incêndios
florestais e em matos em Portugal nos meses de
maior risco de fogos florestais foram: Junho –
2.700, Julho – 5.000, Agosto – 6.500, Setembro –
4.200.
De 1999 a 2009 o número médio anual de incêndios foi de 24.937, a área anual média queimada
foi de 148.452 hectares.
Em 2003 os incêndios florestais queimaram cerca
de 452 mil hectares.
Em 2005 cerca de 340 mil hectares.
Em 2017 acima de 500 mil hectares com mais de
100 mortes e muitas centenas de edificações
queimadas, incluindo numerosas instalações industriais.
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Entre 1990 e 2004 os incêndios florestais e em matos ocorreram anualmente em muito maior número no
interior norte e centro do país e também no Alto Minho, na serra ocidental
algarvia e na área de serra do distrito de
Portalegre (estes números podem ser consultados por internet na Autoridade Nacional
de Protecção Civil), onde a desertificação humana
foi maior.
No ano de 2016 o número de fogos florestais e em
mato e de área queimada em Agosto e Setembro
no continente foi de novo muito grande, tendo ardido cerca de 150 mil hectares, cerca de 161.000
hectares até ao fim de setembro, tendo sido afectadas por fogos florestais mais de 200 construções,
a maior parte na cidade do Funchal. No ano de
2017 a área de mato e de arvoredo florestal
queimou acima de 500.000 hectares, matou mais
de uma centena de pessoas, queimou muitas centenas de edifícios e milhares de animais.
Em 2017 foram queimados mais de 500 mil
hectares, morreram mais de 100 pessoas e muitas
centenas de edificações foram queimadas, incluindo numerosas instalações industriais.
15. As razões por que no Alentejo os fogos
florestais surgem raramente e não queimam
grandes áreas senão muito excepcionalmente.
A razão por que no Alentejo os fogos florestais
são raros e não chegam a grande dimensão está
em aí dominar a área de propriedade acima de 100
hectares, os seus cultivadores associarem à floresta a exploração do solo sob o coberto do arvoredo com predomínio de sobreiros e azinheiras,
actualmente quase só com pastagem para bovinos, ovinos, porcos de montanheira e alguns
caprinos, embora até à década de 1960, como é
acima referido, com significativo peso da cultura
de cereais (aveia, também cevada e algum trigo)
no sobcoberto dos sobreiros e das azinheiras.
Por isso a altura dos matos é nesses terrenos controlada para haver pastagem para os gados no
sobcoberto do arvoredo, sendo abertos anualmente aceiros pelo fim da primavera nas estremas
dos prédios e também no seu interior. Os aceiros

são limpos de vegetação em regra por
meios mecânicos com lavoura superficial, porque os terrenos são em
geral pouco inclinados e com raros
afloramentos rochosos.
Se a economia da produção florestal
a norte do Tejo e nas serras algarvia e
de Portalegre vier a possibilitar acções de
prevenção dos fogos florestais semelhantes organizando-se em áreas de exploração próximas de
100 hectares, também nessas regiões os fogos florestais deixarão de ser o flagelo que são actualmente.
16. As causas dos fogos florestais.
Sendo o centro e o norte pluviosos no Inverno e
tendo o arvoredo florestal raízes profundas há
boas condições para produção de floresta desde
que os fogos a não destruam. No verão o clima é
quente e seco, correspondendo ao avanço para
norte do clima de deserto do Sahara, no norte de
África. Para que no verão não ocorram fogos florestais significativos é necessário criar condições
para não eclodirem facilmente, e, se acontecerem,
poderem ser dominados sem queimar grandes
áreas e sobretudo sem pôr em risco vidas humanas, casas e outras edificações. Neste ano de
2017 o tempo de verão foi excepcionalmente seco,
quente e longo. Como é conhecido os mais
credíveis meios científicos têm alertado para o aumento de dióxido de carbono na atmosfera com o
consequente efeito de redução da capacidade de
irradiação do calor atmosférico para o espaço exterior à Terra. Esse aumento deve-se principalmente à queima de combustíveis fósseis ricos em
carbono iniciada e cada vez mais intensificada a
partir do começo da economia industrial no século
18.
Com a subida da temperatura da atmosfera a incidência perpendicular dos raios solares na região
do globo terrestre entre os trópicos a evaporação
da água aumenta, subindo o ar quente e húmido
para a alta atmosfera, aí se condensando e caindo
sob forma de chuva. Depois de perder humidade
o ar seco desce sobre os trópicos a norte e a sul do
e a sul do equador, onde origina as correspon-
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dentes faixas desérticas. Em Portugal, que está
mais a norte do Equador do que a faixa do deserto do Sahara, no verão o ar quente e seco desce
sobre o território, dando origem a tempo quente
sem chuva. Dos fins de Setembro aos fins de
Março o clima mais pluvioso e fresco da Europa
acima dos 47 graus de latitude norte desce sobre
Portugal e as outras regiões de clima mediterrânico em consequência da inclinação do eixo da
Terra e da sua translação à volta do Sol, deslocando a incidência a 90 graus dos raios solares
para sul do Equador, assim trazendo às regiões
mediterrânicas frio e chuva no inverno.
Das condições climáticas extremas do verão de
2017, que se terão devido a irregularidades de
clima decorrentes do aumento de dióxido de carbono na atmosfera, terão decorrido as dez grandes
tempestades tropicais entre o equador e o trópico
de Câncer com ventos que chegaram a 500 km por
hora causadores de muito grandes prejuízos em
construções e em vidas humanas. As mesmas
condições terão potenciado a anormal gravidade
dos fogos em Portugal, nos outros países europeus
mediterrânicos e na Califórnia do Norte e a seca
severa nessas regiões e também no Médio Oriente,
sobretudo na Jordânia.
Estas anomalias climáticas serão devidas ao
maior aquecimento da atmosfera e ao consequente aumento da temperatura da água do mar
decorrentes da crescente libertação de dióxido de
carbono para a atmosfera em resultado da queima
de combustíveis fósseis em quantidades sempre
crescentes desde o início da economia industrial.
O dióxido de carbono dificulta a perda para o espaço exterior à Terra do calor que constantemente recebe do Sol por ser menos transparente
aos raios infravermelhos.
O anormal pico climático deste verão nas regiões
mediterrânicas do norte é indiciador de que
podemos vir a sofrer em anos próximos novos
picos e possivelmente em prazos de tempo cada
vez mais curtos. Os poderes políticos não podem
deixar de estar atentos a esse risco, tomando as
medidas que acima se defendem a executar progressivamente a longo prazo, mas a iniciar sem

demora. Além disso há que tomar outras medidas,
nomeadamente iniciando estudos para conduzir
para a cabeceira de um dos afluentes da margem
direita do rio Guadiana, a montante da Barragem
do Alqueva, de modo que a água dos rios que escoam a que cai na cadeia montanhosa que vai dos
Pirinéus às montanhas da Galiza, que são o
Douro, que escoa anualmente 22.900 hectómetros
de água, o Lima, que escoa anualmente 2.500 hectómetros cúbicos de água e o Minho, que escoa
anualmente 12.900 hectómetros cúbicos de água,
somando esses 3 rios 38.300 hectómetros cúbicos
de água, que correspondem a 38,3 milhares de
milhões de metros cúbicos. O rio Guadiana escoa
anualmente 6.600 hectómetros cúbicos de água.
Os 38.300 hectómetros cúbicos de água escoada
por esses 3 rios são volume 5,8 vezes superior ao
da água escoada pelo rio Guadiana. Estes
números são referidos pelo decreto lei 76/2016 de
9 de novembro que aprovou o plano nacional da
água. Assim, conduzindo-se em conduta fechada,
talvez de 4 a 5 metros de diâmetro, essa água para
sul do rio Tejo, pode o país multiplicar por 5,8 a
área que é possível regar com a barragem do
Alqueva, actualmente 120 mil hectares, estando
projectados mais 50 mil hectares. Com a possibilidade de conduzir toda essa água para a barragem
do Alqueva, o regadio beneficiado por ela pode ser
muito alargado. Esse enorme volume de água não
precisa de ser conduzido todo para o sul, Só a que
for precisa, quando e na medida em que for. A
condução pode ser feita em tubagem com adequado diâmetro, talvez de 4 a 5 metros, desde
local a jusante da última utilização da água de
cada um desses rios, sem a água de um rio ter de
passar para outro a não ser no destino final, o rio
Guadiana. Será certamente investimento mais reduzido que o de uma auto-estrada e mais fortemente potenciador da economia do país, com
possibilidade de financiamento pela PAC sem
reembolso. Desse modo poder-se-á garantir água
suficiente para consumo dos aglomerados urbanos, usos industriais, culturas de regadio e a
pecuária. Refere-se os 3 indicados rios, porque escoam água da cadeia montanhosa entre os Pir-
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inéus e as serras da Galiza, onde a pluviosidade se
aproxima da europeia acima dos Pirinéus e serão
provavelmente menos afectada pela instabilidade
climática que o aquecimento global está a criar.
Esta medida não pode deixar de ser estudada e
executada sem grande demora, porque o aquecimento da atmosfera da Terra e da água dos
oceanos não poderá ser reduzida senão a longo
prazo e se os grandes países do mundo agirem
para isso determinadamente e sem demora. O
anúncio da decisão do presidente Trump de os
EUA se retirarem do Acordo de Paris sobre o
clima é sinal de que poderemos vir a sofrer em
anos próximos iguais ou mais graves anomalias
climáticas.
17. As causas directas dos fogos.
As causas dos fogos florestais são o desleixo nas
queimadas, cigarros lançados sem ser apagados,
o ateamento de fogos para renovar pastos pelos
poucos pastores das áreas de serra do interior
norte e centro em terrenos não usados pelos seus
donos e nos baldios, fogos intencionais por negociantes de madeiras para lucrar na compra de árvores queimadas, e por outros criminosos, tendo
os fogos mais frequentes origem em desequilíbrios
psicológicos potenciados por abuso de álcool e
drogas.
É de admitir que motivações emocionais relacionadas com forte adesão a ideias políticas associadas a desequilíbrios mentais tenham
contribuído significativamente para os grandes
fogos florestais no verão de 1975 (o chamado
verão quente), quando as paixões políticas foram
activamente inflamadas, e no Outubro de 2017 na
sequência da forte dramatização durante todo o
verão pelos partidos de oposição ao governo dos
fogos de 17 de Junho de 2017 com início no Pedrógão Grande, em que morreram 64 pessoas.
O desenvolvimento da floresta no norte e centro
do país é difícil se se continuar a deixar arder anualmente centenas de milhares de hectares de arvoredo florestal e de mato arborizável, como
quase todos os anos tem acontecido, frequentemente com perda de vidas humanas. É necessário

tomar medidas preventivas eficazes que dificultem a progressão dos fogos em toda a área de
minifúndio do país, que é onde os fogos são mais
frequentes e extensos de modo a possibilitar a sua
eficaz e pronta extinção. Sem isso a economia da
floresta nas regiões de minifúndio do país continua a estar comprometida.
18. O desenvolvimento dos matos tem que ser
controlado por medidas estruturais de organização da exploração económica dos terrenos de
pequena e média propriedade das regiões de
minifúndio, para que os fogos florestais,
se ocorrerem, não cheguem a grande dimensão.
Porque as condições favoráveis aos fogos florestais resultam principalmente do desenvolvimento dos matos, haverá que agir de modo a
evitá-lo. Mas os donos dos terrenos florestais e a
mato, que são em regra de área muito pequena a
norte do Tejo e nas serras do Algarve e de Portalegre, não têm condições económicas para manter
os matos roçados, ou por outros meios o seu
crescimento controlado, dado que muito pouco
resta da pequena agricultura de subsistência que
manteve desde a Idade Média a altura dos matos
controlada por pastoreio dos muitos rebanhos familiares, por roça do mato para a cama dos gados
e a fertilização das terras de lavoura, por apanha
de lenhas para os fornos de pão e as lareiras familiares, com a extracção das torgas das urzes arbustivas para se fazer carvão para as forjas dos
ferreiros das aldeias e queimar nos fogões das vilas
e das cidades e a apanha de carqueja para se
vender em pequenos molhos para acender esses
fogões.
Para que não se desenvolvam os fogos florestais
no centro e norte do país é preciso que os matos
sejam mantidos com desenvolvimento reduzido,
o que, na falta de gado que os paste, tem que ser
feito por roça periódica. Mas o corte do mato a
norte do Tejo é em regra muito dispendioso,
porque na maior parte das áreas onde cresce não
é possível o uso de meios mecânicos de bom rendimento em consequência do forte declive dos terrenos e dos frequentes afloramentos rochosos. O
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corte manual, mesmo por pequenas roçadoiras de
dorso a motor, é muito oneroso. O modo mais
económico de o fazer é por suficiente adensamento do arvoredo florestal de modo que a sombra impeça o mato de se desenvolver (fazendo-se
o corte do mato até isso acontecer), ou por conjugação da floresta com pastoreio, sendo o gado
acompanhado por cães pastores com ocasional
vigilância humana em cooperação (sistema de
vezeira, ou adua), sendo, nas aldeias onde ainda
haja gado miúdo ou a população quiser reiniciar
a sua criação, os animais confinados em cercas de
área adequada e com abeberamento permanente.
O reinício familiar da criação de ruminantes pode
não ser fácil, que dificilmente se contratam trabalhadores para seguir os rebanhos em horário
completo por salários compatíveis com a economia da exploração pecuária. Quer no caso de se
adensar o arvoredo florestal, para que a sua sombra não deixe desenvolver no sobcoberto florestal
a vegetação arbustiva, quer no da silvopastorícia
até as árvores fugirem ao dente do gado, também
é necessário eliminar o mato por meios mecânicos,
o que tem que ser feito durante 20 a 25 anos. Para
isso vai ser necessário forte apoio pela PAC
(política agrícola comum) e pelo Estado.
19. A necessidade de medidas complementares
às estruturais preventivas da progressão
dos fogos florestais ateados.
Para que os fogos florestais possam ser contidos
e melhor combatidos a norte do Tejo e nas serras
de Portalegre e do Algarve, é preciso complementar as referidas medidas estruturais que consistem
em criação de gado em pastoreio extensivo no
sobcoberto do arvoredo florestal de espécies folhosas, reservando cerca de 10% da área de cada
exploração florestal para corredores ecológicos.
As medidas complementares devem competir à
administração pública local mediante investimento em faixas cortafogos a criar por constituição de servidões administrativas sobretudo nas
cumeadas, à volta dos núcleos populacionais e ao
longo das vias públicas por eliminação ou corte
raso da vegetação rasteira em faixa suficientemente larga, entre 10m e 100 m de largura, de

acordo com as características do terreno, desenhadas de modo a poderem ser mantidas limpas de
preferência com por meios mecânicos, fazendo a
limpeza do terreno do fim da primavera ao princípio do verão, mas excluindo o chamado fogo controlado por ser biocida eliminando todas as
formas de vida por onde passa. Além destas faixas
corta-fogo deverão ser criados pontos para possibilitar o abastecimento de água aos meios de combate aos fogos em floresta e em mato. Há também
que abrir estradões florestais nas zonas de arvoredo florestal e de mato, onde os não houver, ou
adensar a sua malha de modo facilitar o acesso
pelos meios de combate aos fogos. Estes meios
complementares permitirão reduzir a área ardida
se o fogo eclodir em circunstâncias que possam
levar à devastação de grandes áreas, que são as de
tempo com temperaturas acima dos 30ºC, humidade baixa e vento forte. Para se desenvolver
estas medidas complementares de combate aos
fogos deve competir às autarquias locais constituir legalmente as correspondentes servidões administrativas com a justa indemnização aos
titulares dos prédios onerados por elas.
Haverá que evitar, no controlo do desenvolvimento dos matos e da vegetação, o recurso à mobilização do solo, onde o declive for maior, por
contribuir para a sua erosão, e a fogo controlado
pela mesma razão e por destruir a flora e a fauna
das áreas em que é usado, afectando o desenvolvimento das espécies arbóreas.
As faixas corta-fogos deverão ser criadas e mantidas por cada município na sua área territorial
em articulação com cada uma das freguesias em
cujo território se situarem e em diálogo com os
donos dos terrenos que onerarem de modo a melhor harmonizar os interesses, constituindo
servidões administrativas para protecção ambiental. Para harmonizar os interesses pode admitir-se a existência, na faixa corta-fogo, de árvores
que não facilitem a progressão dos fogos, como as
endógenas de cada região do género quercus, ou
castanheiros, freixos, tílias, ulmeiros, vidoeiros,
faias e outras com semelhantes características,
desde que distem cerca de 10 m entre elas, fazendo
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o município ou a freguesia a limpeza
anual do terreno da servidão por
lavoura ou corte rente ao solo da vegetação arbustiva e herbácea que se
desenvolver no sobcoberto das árvores e o corte dos seus ramos até cerca
de ½ da altura. Essas árvores deverão
poder pertencer aos donos dos correspondentes terrenos para melhor harmonização dos interesses.
Os reservatórios de água (pontos de água) a criar
para facilitar o combate aos fogos deverão distar
uns dos outros distância não excessiva e ser construídos e mantidos pelos municípios em articulação com as freguesias e em diálogo com os donos
dos prédios onde a água existir ou for explorada
e do terreno onde for construído o seu reservatório
de modo a harmonizar os interesses.
Os depósitos terão que poder armazenar cerca
de 100 m3 de água ou mais, ser cobertos para a
água não criar vegetação aquática que dificulte o
seu uso, estar permanentemente cheios e ser
equipados junto ao fundo com dispositivos adequados para fácil abastecimento dos meios móveis
de combate aos fogos e, onde o declive do terreno
o permitir, se poder ligar mangueiras para combate directo ao fogo nos terrenos próximos.
Para melhor harmonizar o interesse público com
os dos particulares deverá, nos terrenos em que a
água para abastecer cada depósito for explorada
a nível superior, o caudal poder encher o depósito
mediante dispositivo que, sem prejuízo de dever
estar permanentemente cheio, permita que o
dono da água que a tiver cedido gratuitamente,
ou tenha permitido a sua exploração em terreno
seu, utilize livremente a que exceder. Se o terreno
em que o depósito for instalado estiver ao mesmo
nível ou a nível superior ao da água existente ou
a explorar, também o dono do terreno em que for
explorada deverá poder usar a excedente, desde
que suporte proporcionalmente os encargos de elevação, podendo usar-se para isso instalações de
produção de energia eléctrica de fontes renováveis
actualmente disponíveis no mercado a preços não
excessivos. A construção de depósitos de água, o
uso da já explorada e a exploração de água para

os abastecer podem ser feitos pelos municípios e mantidos sob forma de
servidão administrativa para protecção ambiental.
Como já vai referido é necessário
que entre as vias públicas e os terrenos
a floresta ou a mato confinantes haja
faixa de terreno suficientemente larga
(entre 10 e 20 m) sem vegetação arbustiva ou herbácea desenvolvida para haver forte impedimento
à progressão do fogo a partir delas.Também
nesses terrenos, que devem ser sujeitos a servidão
administrativa para protecção ambiental, se
forem particulares, deverão poder ser mantidas
pelos donos dos terrenos correspondentes árvores
separadas umas das outras e das dos terrenos confinantes cerca de 10 m.
É necessário também adensar a rede de estradões
florestais de modo a permitir bom acesso a meios
motorizados para combate aos fogos, procurandose que formem rede de malha com cerca de 300
hectares.
Além destas medidas é indispensável que as entidades administradoras de vias públicas
(estradas, auto-estradas, vias férreas, caminhos,
estradões e outras) cortem anualmente rente ao
solo pelo fim da primavera a vegetação arbustiva
e a herbácea das bermas e do restante terreno
público lateral às vias até aos prédios confinantes.
20. Outras medidas preventivas
dos fogos florestais.
Se tudo o referido for conjugado com a
manutenção de equipas de sapadores florestais e
com o seu reforço onde necessário, poderão criarse condições para que os fogos florestais que
eclodirem sejam dominados antes de causar
grandes prejuízos. Com estas condições as largas
extensões de terreno com arvoredo florestal e a
mato do país, com maior relevo no centro e norte
do país e nas serras do Algarve e de Portalegre,
poderão produzir madeira, alguma de boa qualidade, cortiça, pinhão e gado miúdo, assim contribuindo para que o território, onde durante
milénios os povos viveram de agricultura e
pecuária de subsistência e a desertificação hu-
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mana é maior não continue a despovoar-se.
Para as acções indicadas e outras necessárias é
preciso investimento em sapadores florestais, em
plantação de floresta cultivada nos terrenos a
mato com eliminação dos matos enquanto a sombra do arvoredo não impedir o seu desenvolvimento, ou a silvo-pastorícia não puder fazer o seu
controlo e em medidas estruturais preventivas dos
fogos florestais.
21. A constituição das servidões administrativas
e a sua manutenção têm que ser financiadas com
adequadas transferências para as autarquias dos
correspondentes encargos.
Esses investimentos na prevenção dos fogos florestais terão que ser feitos pelos municípios em coordenação com as freguesias, que são o poder
público legitimado democraticamente mais próximo das populações, e em diálogo com elas, devendo os meios provir do Orçamento do Estado,
do Fundo de Fomento Florestal, do Fundo Ambiental e de programas de apoio ao investimento
para a floresta a negociar entre Portugal e a
União Europeia. Não se pode esperar que
provenha dos donos da pequena propriedade com
arvoredo e a mato no norte e centro e na serra algarvia, quer porque as áreas que têm são pequenas, quer porque as mantêm em geral sem uso e
consequentemente sem rendimento, desde que
nelas deixaram de ser pastoreados gados, roçados
matos e colhida lenha, o que se acentuou depois
do início da década de 1960 em consequência da
ausência de medidas públicas para substituição
da pequena agricultura de subsistência por
unidades de produção agrícola com dimensão adequada e para a industrialização do interior norte
e centro, para que a população local não tivesse
que emigrar.
O Estado contribuiu fortemente para isso, retirando o uso dos baldios às populações de serra nas
décadas de 1940 e 1950, forçando-as com essa
acção a acabar com os rebanhos de pequenos ruminantes e, por progressiva ruína da economia
agrícola de subsistência das aldeias que mantinha
as serras limpas de mato, a emigrar, do que resul-

tou o despovoamento das aldeias, tendo-se completamente desertificado de gente muitas delas.
Devia o Estado ter então previsto as consequências do inevitável desaparecimento das explorações agrícolas de subsistência e desenvolvido,
na década de 1960 e nas seguintes, política de instalação de pequenas e médias indústrias e de produção de serviços nas zonas rurais do interior
norte e centro acima Tejo, talvez apoiando a criação de parques industriais em áreas populacionais de cerca de 50.000 habitantes mediante
financiamento das infraestruturas necessárias, redução significativa de imposto sobre o rendimento
delas (IRC), majorando a remuneração laboral
dos funcionários públicos no interior do país. Em
vez disso optou-se por desenvolver só o litoral. Por
isso não pode agora o Estado deixar de desenvolver acções firmes e insistentes junto da União
Europeia para financiar programas destinados a
organizar a cultura da floresta no norte e no centro e nas outras regiões de pequena e média propriedade, como o Algarve, destinando-lhe
também dinheiros públicos nacionais.
22. A prevenção dos fogos florestais,
que interessa a todos os países europeus
mediterrânicos, impõe concitar o empenho
da União Europeia.
Se houver suficiente empenho da Assembleia da
República e do governo, pode atribuir-se aos cultivadores de floresta ajudas anuais ao rendimento
por hectare de floresta efectiva e adequadamente
cultivada, desde que sejam seguidas práticas culturais dela, o que é indispensável para que a população rural das áreas em que predomina a
pequena e média propriedade florestal beneficie
de rendimentos suficientes para nelas viver. Para
isso os órgãos políticos centrais terão que convencer os comunitários a alterar em conformidade
o regime da PAC (política agrícola comum), para
o que se deve ter em conta e saber argumentar que
o problema dos fogos florestais de Verão não é exclusivo de Portugal. Afecta todos os países de
clima mediterrânico da União Europeia, a Espanha, a Itália, Chipre, Malta, o sul de França e
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a Grécia. Para que se possa impor aos
países do norte da União Europeia,
onde chove no Verão e por isso não
há fogos florestais, a atribuição de
ajudas anuais aos cultivadores da floresta mediterrânica será necessário
concerto entre os países mediterrânicos
da União Europeia para a apresentarem em
conjunto nas negociações da PAC e desse modo
imporem a aprovação.
A atribuição de ajudas ao rendimento pela PAC
deverá ter em conta, além da necessidade de manter o interior do país povoado, a redução dos gases
atmosféricos com efeito de estufa, a preservação
da fauna e da flora autóctones, a produção de valores paisagísticos, a criação e manutenção de
aceiros sobretudo nas cumeadas e em volta dos
povoados e de pontos de água para abastecimento
dos meios de combate aos fogos, de estradões florestais para esses meios transitarem.
A medida de atribuição de ajudas ao rendimento
aos cultivadores de floresta nas regiões de
minifúndio poderá não ser tomada senão a longo
prazo mediante formação da correspondente decisão política ao nível dos órgãos políticos centrais
do país e a seguir dos restantes países mediterrânicos.
23. Continuam a manter-se as condições
que têm levado ao progressivo despovoamento
das aldeias do norte e centro.
Se depois do 25 de Abril a governação
democrática do país (o governo, a Assembleia da
República e os municípios) tivessem tomado consciência de que esse despovoamento (que se desenvolveu a partir da década de 1950) iria continuar
e agravar-se por falta de medidas que o contrariassem, poderíamos ter criado e posto em prática
acções político-económicas adequadas à prevenção dos fogos florestais, mesmo que não se
tivesse desenvolvido as suficientes para que a população dessas aldeias não tivesse que emigrar.
Mas, por inépcia política, os órgãos políticos centrais do país não o fizeram, tendo preferido, sobretudo durante os governos de Cavaco Silva,

criar condições para o desenvolvimento da actividade privada de combate a fogos florestais, com que todos
os anos se gastam cerca de 100 milhões de euros sem evitar que todos os
anos o flagelo dos fogos florestais se
repita no verão, com maior ou menor devastação em função da velocidade do vento, do
grau de humidade e da temperatura do ambiente.
As medidas para contrariar o despovoamento do
interior norte e centro de Portugal terão que impulsionar a fixação da população jovem pela dinamização económica mediante políticas e acções
estimuladoras da implantação de pequenas e médias indústrias fixadoras de trabalhadores, da
produção florestal e da agrícola, nomeadamente
de frutos e de carne em pastoreio extensivo com
boa qualidade sápida que as variedades regionais
de fruta, as elevadas temperaturas de Verão e as
características das pastagens possibilitam no interior norte e centro acima do Tejo possibilitam.
O crescente desenvolvimento das classes médias
em Portugal, nos restantes países da Europa e em
todo o mundo está a alargar progressivamente o
mercado para os produtos agrícolas de qualidade,
o que deve ser tido em conta para definir a estratégia de desenvolvimento agrícola e florestal.
Na grande área de incultos e de floresta a norte
do Tejo (e na restante com condições semelhantes), que corresponde talvez a mais de ¼ do
país, haverá que atribuir pela PAC, como já acima
foi referido, aos compartes dos baldios e aos donos
dos terrenos particulares (quase todos pequena e
média propriedade) ajudas ao rendimento agrícola anual se a floresta for cultivada com pastoreio no sobcoberto do arvoredo, na proporção da
respectiva área que for suficiente para compensar
as despesas com o controlo do mato de modo a
não ultrapassar altura de cerca de 30 centímetros,
fazendo depender o pagamento dessas ajudas da
declaração, sob compromisso de honra, de na correspondente área o mato estar devidamente controlado e nos incultos estar a ser feita arborização,
fazendo-se a verificação anual rigorosa por observação directa de cerca de 10% dos terrenos em
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cada aldeia, com escolha aleatória a fazer com rigorosa isenção por técnicos não conhecidos no local
e sem aviso prévio.
Estas cautelas na verificação dos factos são indispensáveis. No governo de Guterres, na segunda
metade da década de 1990, foram atribuídas ajudas destinadas a ser mantido o mato controlado
nas pequenas e médias propriedades florestais e a
mato. Mas não foram tomadas medidas eficazes
asseguradoras de que os respectivos donos tinham
cumprido a correspondente obrigação (manter a
altura do mato controlado). Não tendo havido
verificação, as ajudas foram pagas, mas o mato
não foi roçado ou eliminado. E, em algumas
aldeias, por receio de que viesse a haver controlo
posterior, foram depois ateados fogos, para que se
não pudesse verificar se o mato havia sido cortado
em devido tempo. Sempre vai mal a quem não
pensa bem.
24. Sem se pretender esgotar as medidas de
governação necessárias à paragem da progressiva
e cada vez mais acelerada desertificação humana
do norte e centro do país, acentuam-se as
seguintes já em parte referidas.
Há que tomar medidas asseguradoras de que os
matos sejam controlados de modo a não ultrapassar altura de cerca de 30 cm e o arvoredo florestal
desramado em cerca de metade da altura de cada
árvore a partir do solo, para que se liberte o terreno de grande acumulação de matéria vegetal
combustível. Em regime político democrático
essas medidas não podem nem devem ser autoritárias. Pelo contrário devem ser estimuladoras
do interesse dos compartes dos baldios e dos
donos das pequenas e médias parcelas de terrenos
de floresta em manter os matos controlados e arborizar os terrenos a mato, que em quase todos
pode haver arvoredo florestal. Os interesses dos
compartes dos baldios não é contraditório com os
dos pequenos e médios proprietários de terrenos
a floresta e a mato, que vivem nas mesmas aldeias
e quase sempre reúnem as duas qualidades.
Como já se referiu a arborização dos terrenos a

mato e o controlo do mato nos terrenos a floresta
pode ser feito por dois processos:
Ou se corta o mato ou se elimina por outro
processo, tendo custo relativamente elevado, actualmente, 2017, cerca de 150 € por hectare por
cada acção, o que tem que ser feito em média 1
vez em cada 3 anos de acordo com as características do terreno e a pluviosidade; ou se deixa
crescer o arvoredo florestal com densidade suficiente, embora desramando-o em cerca de metade
da sua altura, para o seu sombreamento impedir
o desenvolvimento da vegetação arbustiva no sobcoberto das árvores.
Se se optar por a densidade do arvoredo florestal
impedir o desenvolvimento do mato, haverá que
o cortar até as árvores terem o desenvolvimento
suficiente. A partir do desenvolvimento adequado
do arvoredo florestal, deixará de ser preciso cortar
o mato, sem prejuízo de ter que se cortar nas estremas da floresta e nas áreas de aceiros, onde a
luminosidade for maior. Para que se não perca o
investimento florestal, haverá que pagar seguro
anual que indemnize por prejuízos que mesmo
nessas condições ocorrerem. Todas as despesas
podem actualmente, 2017, estimar-se em 75 € por
hectare por ano, incluindo as feitas enquanto o
sombreamento não for suficiente.
Ou, em vez de se densificar o arvoredo de modo
a não haver mato no sobcoberto florestal, pode
optar-se por fazer povoamento florestal pouco
denso de espécies florestais endógenas, a permitir
o desenvolvimento entre o arvoredo da vegetação
arbustiva com bom potencial forrageiro (carqueja, tojo, giesta, urze arbustiva) para ser pastoreada por gado ruminante. Neste caso terá que
se cortar o mato até o arvoredo florestal ter desenvolvimento que fuja aos dentes das ovelhas,
das cabras e à acção das vacas. Quando o desenvolvimento do arvoredo florestal for suficiente,
pode ser criado gado ruminante (ovelhas, cabras
e vacas) entre o arvoredo florestal. O pastoreio, se
for bem conduzido, assegurará o controlo do mato
a altura não superior a 30 cm, sem prejuízo de,
para isso, poder haver eventual ajuda de acção
mecânica. Para isso é necessário que os donos dos
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pequenos e médios terrenos a floresta
e a mato sejam convencidos e estimulados com adequados apoios para os
agregarem em extensões contínuas
mínimas de cerca de 100 hectares
para terem dimensão para a sua gestão
económica viável.
Nas condições referidas é possível o pastoreio
ser feito com reduzida intervenção humana. O espaço de floresta em regime de silvopastorícia pode
ser organizado, como já se referiu, em cercas de
baixo custo suficientemente altas abrangendo cercas de 50 hectares com pontos de água permanente e de qualidade para abeberamento dos
animais e eventual abrigo rústico, se necessário,
onde os animais possam procurar abrigo. A vigilância permanente do gado pode ser assegurada
por cães pastores, sem prejuízo de em cada dia o
dono do gado (ou os dos gados, nesse caso em sistema de vezeira ou adua, se houver gado de mais
do que um dono) assistir às parições, contar as
cabeças e verificar eventual ocorrência de anomalias a remediar e levar alimento aos cães.
Onde se optar por associar a cultura florestal à
produção de gado no sobcoberto do arvoredo, as
árvores a cultivar deverão dificultar a progressão
dos fogos, como as do género quercus endógenas
de cada região, ou castanheiros, ulmeiros, bétulas,
faias e outras com semelhantes características. Os
sobreiros, que são do género quercus, são cultiváveis em muitas das regiões do país a norte do
Tejo nos vales de altitude até cerca de 600 metros,
tendo a vantagem económica de produzir de 9 em
9 anos cortiça, que tem aplicações diversificadas
e em regra bom preço, podendo economicamente
concorrer com vantagem com o eucalipto se houver pastoreio de gado no sobcoberto dos sobreiros
e suficiente apoio à sua plantação, porque a entrada em produção demora cerca de 30 anos após
a plantação.
Os sobreiros dão cortiça de 9 em 9 anos. Cada
hectare de sobreiros médios pode dar rendimento
anual em cortiça de cerca de 100 € por hectare.
Assim cada hectare de sobro dá rendimento médio
anual estimável em 150 €, sendo 100 € de cortiça

e 50 € de pastagem de montanheira. A
este rendimento acresce o da
pastagem para ruminantes no sobcoberto, se se harmonizar com o indispensável renovo do arvoredo do
montado e a compatibilização entre o
pastoreio da bolota por porcos e o pastoreio pelo gado ruminante, o que é possível.
Tem que se ter em conta que o pastoreio de ruminantes no sobcoberto do montado é necessário
para, pela eliminação do mato que cresce entre as
árvores, se poder desenvolver a vegetação herbácea a ser pastada, assim se eliminando o risco
de incêndios no mato do montado com grave prejuízo para o arvoredo.
O rendimento da criação de ruminantes em pastoreio no sobcoberto do arvoredo gera suficiente
rendimento para compensar as despesas com a
eliminação dos matos no sobcoberto e com os
cuidados a ter com o gado e se obter excedentes,
tendo em conta o rendimento directo a que dão
origem e os apoios ao rendimento do gado e do
montado de sobro assegurados pela PAC.
Como o gado ruminante e as lavouras do solo do
montado tendem a impedir o normal renovo do
arvoredo, há que tomar medidas para assegurar
a existência permanente de árvores jovens no
montado para assegurar a reposição suficiente das
que morrem por envelhecimento ou doença.
Tendo em conta que a vida útil média dos sobreiros e das azinheiras é estimável em 300 anos e
que as árvores jovens (chaparros) demoram cerca
de 35 anos a tornar-se adultas, isto é a entrar em
normal produção, em cada 10 hectares deve assegurar-se a existência permanente de cerca de 13
chaparros com idade entre 1 e 30 anos. Para isso
a medida mais eficaz será fazer depender a
atribuição dos apoios anuais pela PAC ao rendimento do gado e do montado da existência de
número mínimo de chaparros conduzidos de
modo a o seu desenvolvimento vegetativo não ser
prejudicado pela acção do gado em pastoreio nem
pelas lavouras.
Como vai referido, os sobreiros, desde que con-
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duzidos de modo à luminosidade natural permitir
o desenvolvimento da vegetação no sobcoberto,
são árvores de grande interesse económico.
O clima em Portugal possibilita a florestação
com sobreiros na generalidade dos solos, com excepção dos alagadiços e os de barro até cotas de
cerca de 500 metros de altitude.
Se se apoiar a florestação com sobreiros em boa
parte do país em que eles se desenvolvem bem,
contribuir-se-á significativamente para a fixação
da população rural por significativo aumento dos
rendimentos de quem explorar os sobreiros e pastorear o gado no sobcoberto e também dos trabalhadores que sabem extrair cortiça, que são
remunerados com cerca de 100 € por jorna.
25. A florestação com sobreiros
é de grande interesse económico.
O mercado da cortiça é antigo. Teve início sobretudo com o uso da cortiça para flutuadores (bóias)
nas redes de pesca. Como a generalidade dos
países não tem clima favorável à produção de cortiça, era exportada principalmente do espaço geográfico correspondente ao de Portugal, que é
onde se produz mais e melhor cortiça, sobretudo
para os países do centro e norte da Europa certamente desde tempos muito anteriores aos da independência de Portugal. O uso da cortiça para
bóias (flutuadores) das redes de pesca é documentada em textos anteriores ao uso das actuais bóias
de plástico, como pelo padre António Vieira, que
viveu entre 1608 e 1697, no Sermão da Quinquagésima, na sua parte VII: “a rede (de pesca)
tem chumbada que vai ao fundo e cortiça que
nada em cima da água”. A cortiça foi também
usada localmente desde tempo mais remoto para
fazer abrigos para abelhas, recipientes para branquear teias de tecido (linho) e roupa branca, vertendo sobre elas água a ferver a passar por cinza,
e também em abrigos que serviam de casa dos
mais pobres, de que resultaram os topónimos
“cortiço”, “cortiçadas” e semelhantes de alguns
lugares do sul do país.
Com o desenvolvimento económico europeu a

partir do ano 1000, a consequente expansão do
comércio, o posterior aumento da produção de recipientes de vidro, sobretudo garrafas, o melhoramento da tecnologia de produção de vinho, com
relevo para a França, a expansão do comércio de
vinho de qualidade em garrafas vedadas com rolhas de cortiça alargou-se, sobretudo a partir do
século 16. Disso resultou crescente exportação de
cortiça para rolhas por Portugal, que acresceu à
destinada a bóias para redes de pesca.
Pelos fins do século 19 a cortiça começou a ser
usada no isolamento térmico de instalações frigoríficas para armazenamento e transporte de
mercadorias perecíveis.
Assim a procura de cortiça foi crescendo com
benefício para a economia do montado e do país.
Com o desenvolvimento da química no século 19
e a posterior produção de plásticos, já no século
20, a cortiça passou a ser substituída progressivamente por plásticos nas bóias para redes de pesca
e no isolamento de instalações e de transportes
frigoríficos.
O desenvolvimento económico mundial aumentou o consumo de vinho de qualidade e consequentemente a procura de cortiça para rolhas. A
cortiça, que é composta pelas células secas e ocas
da parte exterior das cascas dos sobreiros, possibilita a produção de rolhas compressíveis para
vedar bem as garrafas usadas para conservar e
transportar vinho, tendo a característica física de
em contacto com o vinho se expandir. Dessa
notável característica física da cortiça decorre que
da compressão sofrida para entrar no gargalo da
garrafa não resulta a diminuição da sua capacidade vedante, antes a aumenta.
Sendo a cortiça produto orgânico, pode ser atacada por fungos com produção de moléculas
orgânicas compostas de hidrogénio, oxigénio, carbono e cloro designadas tricloroanisol, mais conhecidas por TCA. Essas moléculas têm cheiro
desagradável a mofo, tornando o vinho não consumível, embora sem efeitos nocivos na saúde de
quem o consumir.
O vinho de qualidade é, em regra, engarrafado
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na origem, sendo em grande parte exportado para diferentes países.
Quando ocorre um lote de vinho engarrafado exportado ser contaminado por TCA, mesmo que em
pequena quantidade de garrafas, o
importador exige a sua substituição
total, que a eliminação das que têm cheiro
a rolha obrigaria a abri-las todas, ou recusa o
pagamento.
Isso levou à procura de alternativas às rolhas de
cortiça pelos exportadores de vinho. As adoptadas passaram a ser as cápsulas de alumínio e as
rolhas de plástico compressível.
A grande indústria do plástico, para promover
massivamente o uso das rolhas de plástico nos
mercados internacionais, fez passar, nos grandes
meios de comunicação social internacional, a informação falsa que, sendo as rolhas de cortiça
feitas da casca dos sobreiros, a sua extracção,
mata as árvores.
A consequência podia ter sido a rejeição generalizada do uso da cortiça para rolhas, o que comprometeria a indústria da cortiça e a economia do
montado de sobro. Do aparecimento de alternativas às rolhas de cortiça para vedar o vinho engarrafado resultou então diminuição significativa
da exportação de rolhas de cortiça, fazendo
diminuir o rendimento dos montados.
Os efeitos do uso das cápsulas de alumínio e das
rolhas de plástico compressível puderam ser combatidos por a contaminação dos vinhos com TCA
ser pouco frequente e por os consumidores de vinhos de qualidade associarem o uso de rolhas de
cortiça a qualidade.
A diminuição do preço da cortiça alarmou os industriais. Por pressão deles o governo subsidiouos fortemente para investigar processo de prevenir
ou eliminar o TCA (cheiro a rolha) e para fazer
campanhas internacionais a promover o uso da
cortiça como melhor vedante do vinho em garrafa
e a informar que a extracção da cortiça não prejudica os sobreiros.
Assim a economia do sector da cortiça recuperou. Actualmente a cortiça de qualidade média

tem sido vendida a cerca de 25 € por arroba (15 kg) e a de melhor qualidade
(a dos vales do Tejo e do Sado) a cerca
de 40 € por arroba.
Apesar do desnível dos preços da cortiça as propriedades produtoras de cortiça de menor preço não valem menos
por hectare, porque os solos em que a cortiça tem qualidade média são mais férteis, do que
resulta haver maior produção de cortiça por árvore e melhor produção de pastagem no sobcoberto.
Os recentes incêndios catastróficos no revestimento exterior de grandes edifícios (2017) em
Londres e num dos emiratos do Golfo Pérsico,
porque o isolamento térmico e sonoro das suas
paredes exteriores era em plástico, do que resultou rápido desenvolvimento do fogo, não se
teriam desenvolvido como desenvolveram, se o
revestimento tivesse sido feito em aglomerado de
cortiça, que, como se sabe, arde muito lentamente
e sem chama, o que permite o ataque ao fogo
antes de se desenvolver. É conhecido que nos
veículos espaciais é usada cortiça para isolamento
térmico e sonoro por ser muito pouco densa e sobretudo porque em caso de ignição acidental a
progressão dela é muito lenta.
A exemplo do que foi feito com o grave problema
do TCA, haverá que tornar conhecido a nível internacional, sobretudo junto das organizações
profissionais de arquitectos, das grandes empresas
construtoras e da opinião pública que o melhor,
mais seguro, leve e ecológico revestimento térmico
e sonoro é a cortiça natural ou em aglomerado. A
indústria corticeira nacional e o país têm grande
interesse nisso.
26. A florestação com quercus robur pode
ter interesse significativo para a indústria
de tanoaria.
O quercus robur é carvalho com folhas glabras,
isto é sem a pilosidade das folhas do quercus pirenaica. Por isso, assimilando o quercus robur ao
género feminino humano, na região de Lafões
(Beira) se designa o quercus robur por carvalho.
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Por contraste, o quercus pirenaica, porque tem
folhas pilosas como se fosse barba, é designado
carvalho. Como se sabe a madeira da carvalha
(quercus robur) é a mais usada para produzir
pipas para estagiar vinho com qualidade suficiente para nelas envelhecer com ganho de qualidade. As pipas para estagiar vinho são
importadas da França por preço elevado. A indústria francesa de pipas, que os franceses
chamam barricas, para envelhecer vinho é requintada, requinte que sabem promover, distinguindo
as pipas pelo local de origem dos carvalhos de cuja
madeira as fazem. As mais referidas são as de Allier, de Bretagne, de Limousin, de Nevers e de Vosges.
As características de clima em Portugal nas
zonas do norte de influência atlântica podem produzir madeira de carvalha (quercus robur) com
boas características para a produção de pipas.
Mas, como sempre em tudo, é necessário testar o
efeito do estágio do vinho em pipas feitas de
madeira de carvalha (quercus robur). Talvez as
pipas de madeira portuguesa venha a revelar-se
de tão boa ou melhor qualidade que as de madeira
francesa.
Dessa tarefa deve o Governo incumbir as universidades portuguesas, nomeadamente a de Vila
Real, que tem departamento de enologia, e depois
estimular as primeiras unidades de produção de
pipas com os apoios adequados.
27. O interesse do país pela florestação
dos terrenos não agrícolas.
Até ao início do século 19 não havia grande interesse pelo desenvolvimento do arvoredo florestal
senão para barrar o avanço das dunas marítimas
para o interior, que causavam prejuízo das culturas agrícolas, e manter reservas de madeira
para construção de edifícios, de barcos, de apeiros
agrícolas e outros fins. Então as serras e os outros
incultos eram escalvados por serem roídos pelo
dente do gado e roçados para fertilizar as terras
agricultadas. O empenho político na florestação
no norte e centro do país iniciou-se com funda-

mento na necessidade de reforçar a fixação das
dunas de origem marinha, de prevenir a erosão
dos solos de montanha, de desenvolver a produção
de madeira para construção. Na segunda metade
do século 19, com a construção da rede de caminhos de ferro, a madeira teve maior procura para
as travessas (sulipas) destinadas à fixação dos carris. Aumentou também a procura de rolaria de
pinho para exportação com destino à entivação
das minas (armação para segurança delas), sobretudo minas de carvão, então a grande fonte de energia para a industria. O uso da resina de pinheiro
pela indústria química, que se desenvolveu no
século 19 aumentou significativamente a florestação com pinheiros bravos, tendo, no século
20, até às últimas décadas do século, a extracção
de resina dos pinheiros passado a dar rendimento
anual significativo, o que estimulou a arborização
com pinheiros bravos.
Também porque o pinheiro-bravo é espécie de
crescimento mais rápido do que as espécies folhosas endógenas, o poder público promoveu a florestação com essa espécie, o que foi intensificado
com a entrega da posse e administração aos
Serviços Florestais da maior parte dos baldios do
país (cerca de 500.000 hectares) entre as décadas
de 1940 e 1960.
Posteriormente, na década de 1960, com o fim
generalizado da pequena agricultura de subsistência no centro e norte do país decorrente, sobretudo da emigração para os centros urbanos,
incluindo de outros países, para o que contribuiu
fortemente a entrega dos baldios aos Serviços Florestais, com o decorrente fim da roça dos matos e
dos rebanhos familiares, os fogos passaram a
queimar extensas zonas de floresta de pinheirobravo. Posteriormente, há poucas dezenas de
anos, chegou a Portugal o nemátodo do pinheiro,
que os está a matar.
Tendo em conta estas razões, não há que insistir
na reflorestação das áreas ardidas com pinheirobravo nem eucalipto, que podem, com vantagem,
ser substituídos principalmente por folhosas, com
destaque para os sobreiros nas regiões onde se desenvolvam bem, porque, como vai referido, se a
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florestação a fazer permitir pastoreio
no sobcoberto, dela pode resultar
melhor produtividade que a florestação com eucaliptos, que não admitem pastoreio no sobcoberto. A
periodicidade da produção da cortiça
(cerca de 9 anos) assemelha-se à dos eucaliptos. Para a floresta de montado de
sobro, que tem vantagem económica e ambiental
sobre a de eucaliptos, é preciso que os produtores
de floresta de sobro recebam pela PAC suficiente
apoio à plantação dos sobreiros e, depois, apoio
anual ao rendimento durante cerca de 25 anos que
é quando os sobreiros jovens podem ser descortiçados pela primeira vez e deixam de ser prejudicados pelos animais ruminantes. A cultura dos
carvalhos da espécie “robur” e de carvalhos
americanos até cerca de mil metros de altitude
pode também ter grande interesse, porque além
do paisagístico e de se compatibilizar com a criação de gado ruminante no sobcoberto do arvoredo pode produzir madeira com qualidade
para a produção de pipas destinadas a estagiar o
vinho de cada vez melhor qualidade que se produz
em Portugal.
O rendimento das culturas florestais é, em geral,
obtido em prazos largos. Porque os donos dos terrenos destinados a floresta preferem obter rendimentos em prazos curtos, tem sido dada
preferência à florestação com eucaliptos para
pasta de papel, que podem ser cortados em prazos
de cerca de 10 anos; com pinheiros-mansos para
pinhas, que podem colher anualmente depois de
entrarem em produção, podendo esse prazo (de
entrada em produção) ser significativamente reduzido por enxertia dos pinheiros jovens; e com
sobreiros, cujas bolotas podem ser anualmente
vendidas como pastagem para porcos de montanheira e produzem cortiça que é extraída de 9 em
9 anos e tem boa procura.
Mas a primeira cortiça só pode ser extraída
quando o tronco das árvores tem perímetro mínimo de 60 cm, o que ocorre, em média, ao fim de
25 a 30 anos de vida da árvore. Se a plantação dos
sobreiros for feita em covas de suficiente profun-

didade e largura com adequada
adubação de fundo de fósforo, cálcio
e potássio e posterior adubação de
cobertura (azoto, de preferência
ureia), esse prazo poderá ser encurtado em 5 a 10 anos, se for feita eventual rega só nos primeiros anos, para que
o enraizamento em profundidade não seja
prejudicado, o que levará posteriormente a maior
stress hídrico nos anos menos pluviosos e a menor
resistência aos ventos fortes.
Depois da plantação ou da sementeira de sobreiros para montado o solo não pode ser pastoreado para não prejudicar o desenvolvimento das
plantas jovens, mas o mato que se desenvolve
entre elas tem que ser eliminado periodicamente
para que se não corra risco de incêndio que venha
a destruir ou prejudicar a plantação.
Assim a plantação de montado de sobro tem o
custo da plantação e das podas de formação dos
chaparros até cerca de 20 a 25 anos. Esses custos
são elevados e durante esse tempo não há possibilidade de se obter rendimento compensador
deles. O rendimento futuro do montado é compensador para o dono da terra onde se vai instalar
o montado e também compensador para a economia do país por contribuir para a fixação da população rural, para o desenvolvimento da indústria
de transformação de cortiça e a exportação da
cortiça transformada. A venda de pastagem de
montado para porcos vindos para esse efeito periodicamente de Espanha aumenta o rendimento
do montado estando a ter cada vez maior peso nas
exportações.
Pelo referido justifica-se que sejam dados apoios
suficientes pela PAC à plantação de montados de
sobro, não apenas no Alentejo e Ribatejo, mas
também nas áreas a floresta ou mato na serra do
Algarve e no centro e norte do país onde as
condições de clima e solo forem adequadas. Este
ano de 2017 em que arderam no país, sobretudo
no centro e norte, cerca de 500 mil hectares de terrenos a mato e a arvoredo florestal, talvez se deva
dar apoio majorado ao repovoamento com sobreiros.

Pag. 32

BOLETIM

28. A necessária compatibilização
entre a fauna selvagem e a economia.
Nas regiões do país onde há lobos, haverá que
manter corredores suficientemente largos entre as
cercas para eles e a restante fauna selvagem
poderem circular e se alimentar. Como é conhecido a reintrodução de lobos nas serras do norte
do país abriu conflito, que se mantém, entre o interesse dos pastores em proteger os seus rebanhos
do ataque dos lobos e a necessidade de eles se alimentarem. Embora esteja prevista indemnização
a pagar aos donos dos animais mortos por lobos,
a burocracia necessária para prevenir fraudes é
complexa e por consequência demorado o recebimento da indemnização. Esta contradição de interesses tem que ser solucionada para que a
pastorícia no interior norte possa conviver com a
existência de lobos. Se o não for, serão os lobos os
perdedores. A solução poderá ser o Fundo Ambiental pagar aos pastores animais em fim de vida
útil (que têm baixo valor) para serem caçados
pelos lobos, o que poderá ser feito por intermediação dos municípios por razão de proximidade.
Se houver oposição atendível a abandonar aí os
animais vivos para serem caçados pelos lobos,
poderão ser mortos por processo que não cause
sofrimento desnecessário e deixados para os lobos
se alimentarem.

país, cujas superfícies somarão quase 2/5 da área
total do país, continuam, como se referiu, a despovoar-se aceleradamente. O combate a esse despovoamento
terá
que
assentar
no
desenvolvimento económico dessas regiões, que
são bastante acidentadas, mas com clima e solo
que podem permitir produção de fruta de boa
qualidade, privilegiando as variedades tradicionais, preservando a qualidade por limitação de
produção máxima por hectare, usando para isso
práticas culturais adequadas e a água fundamentalmente para evitar stress hídrico, preferencialmente em sistema de gota a gota.
Os vales do interior norte e centro do país que se
referem são os dos afluentes da margem direita do
Tejo, e os do Mondego e do Douro.
O que se defende para a produção de fruta nos
vales do interior norte e centro não difere do que,
no vale do Douro produtor fundamentalmente de
Vinho do Porto, foi ao longo dos anos feito. As
suas encostas são íngremes, a pluviosidade baixa
e os solos xistosos como na maioria dos restantes
referidos. Nesses solos, apesar de íngremes e de
fraca pluviosidade, o engenho humano possibilitou arroteá-los e produzir vinho de alta qualidade
para o país e o mercado internacional. Não pode
deixar de se referir que, apesar disto ter sido feito
á custa de significativa intervenção sobre a natureza, não se prejudicou a paisagem. Pelo con29. Parte significativa do norte e centro do país trário, a intervenção humana criou nova
hoje a mato, sobretudo no interior, tem boas
paisagem de grande qualidade que hoje é
condições de clima (pluviosidade no inverno e
Património Mundial.
calor no Verão) para se produzir vinho, azeite,
Se se desenvolver consistente política de apoio à
fruta, incluindo frutos secos.
exploração agrícola nos vales hoje a floresta e a
A orografia não é, na generalidade do território, mato no norte e centro do país, especialmente no
impeditiva. O aproveitamento agrícola dos vales interior e na serra algarvia, isso, além de poder
do rio Douro e dos seus afluentes a nascente
contribuir significativamente para conda Régua é revelador de que as
trariar a fuga da população rural, intercondições orográficas não impedem o
romperá a continuidade de grandes
aproveitamento económico do inteáreas florestais e a mato, organizando
rior norte e centro, desde que se faça
o que se designa “cultura em moo terraceamento das encostas e se use
saico”, o que contribuirá para a rea água a obter por pequenas e médias
dução do risco de progressão dos
represas nos vales e por furos.
fogos florestais.
As regiões do interior norte e centro do
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30.Tem sido insistentemente proposto o
agravamento do IMI sobre a propriedade rústica
florestal ou a mato para níveis muito elevados,
se os seus donos não mantiverem controlada
a altura do mato.
Porque no norte do país as propriedades rústicas
florestais e a mato têm área entre 1.000 e 5.000
m2 e, no caso de o dono ter mais do que uma, o
que é frequente, são quase sempre dispersas, isto
é não confinantes, e porque os solos têm em regra
forte inclinação e frequentes afloramentos rochosos, não é possível neles o controlo do mato
por meios mecânicos auto-móveis; por meios
manuais, mesmo com auxílio de pequenas
roçadoiras de dorso a motor, o custo do corte do
mato, que tem que ser repetido em períodos de 3
a 5 anos, excede o produto previsível da venda da
madeira que for produzida, não sendo por isso
compatível com a economia da correspondente
exploração florestal.
Acresce que, sendo cada propriedade florestal
de dimensão reduzida, se as propriedades próximas não tiverem a altura do mato controlada e
nelas ocorrer incêndio florestal, o arvoredo do prédio próximo cujo mato estiver cortado, mesmo
não ultrapassando altura razoável (cerca de 30
cm), será queimado.
O despovoamento do interior acima do Tejo não
pode ser invertido nem contrariado sem que a
governação do país crie condições legais e tome
outras medidas que levem os seus habitantes a aí
poderem viver com rendimento médio próximo
dos que vivem nas restantes partes do país, que
têm que ser de apoio à instalação de parques industriais em concelhos com cerca de 50.000 habitantes, ou de grupos de concelhos confinantes
com igual população. Se não forem tomadas essas
medidas, a desertificação humana continuará a
intensificar-se. Cada vez mais aldeias perderão a
totalidade da população e as restantes continuarão a despovoar-se. Em consequência do contínuo despovoamento os serviços públicos têm
vindo a ser encerrados em ritmo acelerado. São
fechadas escolas, postos de saúde e de distribuição
de correio. Nas vilas encerram tribunais, serviços

de finanças, serviços agrícolas e outros serviços e
reduzem-se funções em centros de saúde. Assim
pioram as condições de vida no interior norte e
centro e cada vez mais se reduzem os postos de
trabalho nos serviços, porque vão fechando.
Quanto mais se despovoa o norte e centro rural
do país, mais tende a despovoar-se. Sem adequadas medidas de governação para inverter essa
tendência que se concretizem em criação de
condições para que os que ainda aí vivem possam
ter trabalho e razoável rendimento, esse território
será cada vez mais deserto de gente e pasto de
calamitosos incêndios.
Com a gravosa legislação para os donos da pequena e média propriedade a arvoredo florestal e
a mato que vai referida no ponto 8 e a proposta
medida de agravamento do IMI visa-se forçar os
donos da pequena propriedade com arvoredo florestal e a mato a entregá-la por baixo preço, ou
por arrendamento por rendas reduzidas e a prazos
longos, a essas indústrias. Seguindo objectivo
semelhante a lei dos baldios alterada em 2014 durante o governo PSD/CDS, que vigorou até 2017,
admitiu o arrendamento deles, começando assim
a propriedade comunitária dos baldios a entrar no
comércio jurídico, talvez visando posteriormente
a sua alienação. A actual lei dos baldios nº75/2017
proposta e votada pelos partidos PS, PCP e BE
na actual redacção excluiu expressamente a propriedade comunitária do comércio jurídico.
É de notar que boa parte das forças políticas não
se tem manifestado contra o projecto de agravamento do IMI. Certo sector de esquerda urbana,
que nunca saiu do cimento e do alcatrão, tem até
defendido a expropriação da pequena e média
propriedade a mato e a arvoredo florestal para
que o Estado ou outros poderes públicos assegurem a eliminação periódica do mato nelas.
O caminho de aumento do IMI levará à expropriação encapotada a baixo preço de centenas de
milhares, talvez milhões, de donos de pequenos e
médios prédios com arvoredo florestal e a mato.
Se isso for feito não deixará de haver posteriormente canalização de meios de financiamento
público para quem beneficiar com essa medida,
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porque esses interesses sabem organizar-se e agir
junto dos decisores políticos para benefício
próprio.
As serras tendem a ter população rural cada vez
mais escassa e envelhecida por os aí residentes
terem condições de vida cada vez mais difíceis. Os
que vivem nas cidades, sobretudo no litoral,
devem poder usufruir do acesso às serras. Mas
veremos certamente as empresas madeireiras, se
adquirirem o direito de propriedade ou de arrendamento a longo prazo pelos preços que lhes convierem da pequena e média propriedade a
arvorado florestal e a mato, agravar essa dificuldade por restrição do acesso dos cidadãos. Pretextos não faltarão. O mais óbvio, mesmo para
circular nos estradões das serras, será o risco de
fogos.
Também a ideia surgida nos rescaldos dos fogos
de Agosto de 2016 e reforçada com os fogos de
2017 de entregar a posse dos terrenos não limpos
de mato aos municípios é de quem nasceu e sempre viveu no alcatrão e no cimento e não tem conhecimento directo nem informação sobre o que é
o espaço rural. Os municípios e as freguesias não
têm capacidade para passar a administrar esses
prédios, que não têm fins nem organização adequados a fazê-lo. Mas é admissível, em alguns
casos, a requisição do uso deles pelo município por
período curto, para se manter o desenvolvimento
da vegetação arbustiva e arbórea a nível que impeça ou dificulte a progressão dos fogos e as árvores desramadas até altura adequada, nos casos
em que o risco for mais grave.
31. É fantasiosa a ideia, como solução
para o risco de fogos florestais, de se organizar
o cadastro geométrico de cada propriedade
rústica do país.
Na larga parte do país que falta cadastrar, que é
a maior, há talvez milhões de pequenas e médias
propriedades rústicas. A execução do seu cadastro
geométrico, além de exigir muito grande investimento, é tarefa de larga demora. Como se sabe,
onde não há cadastro geométrico com os correspondentes artigos cadastrais, estão identificados

todos os prédios rústicos por artigos matriciais
numerados por freguesias, de que constam os
nomes dos respectivos proprietários com número
de contribuinte, o local da situação, a sua área
aproximada e as confrontações com os nomes dos
proprietários confinantes. Em cada freguesia a
correspondente junta é capaz de obter suficiente
informação sobre os seus donos quase sempre por
conhecimento directo ou recorrendo a informação
de vizinhos e parentes. Foi entretanto publicada
a lei 78/2017 e o decreto regulamentar 92-A/017,
que tornaram possível, embora com previsível
grande dificuldade, ser criada informação cadastral simplificada sobre cada prédio rústico ou
misto. Isso pode contribuir para melhorar a informação relativa a cada prédio, mas não soluciona
a questão de fundo que é a criação de condições
para que os terrenos a arvoredo florestal e a mato
sejam objecto de exploração económica de que resulte o necessário controlo do crescimento dos
matos.
32. A solução de drástico agravamento de
sanções penais contra os que, intencionalmente
ou por descuido, dão origem a fogos florestais,
não pode deixar de se considerar não racional,
por ter origem em reacção emotiva, que é sempre
má conselheira.
A melhor solução para qualquer problema tem
que se procurar no conhecimento das circunstâncias dele e por reflexão não apressada. Os fogos intencionais têm origem em desequilíbrios
comportamentais, ou em interesses económicos.
Os interesses económicos que mais frequentemente os causam são os do pastoreio extensivo em
áreas de serra por pastores com rebanhos numerosos a pastar em baldio ou em terrenos particulares não usados pelos donos e
frequentemente percorridos pelos fogos florestais,
e os de alguns madeireiros para comprar por
baixo preço as árvores das áreas queimadas. Os
fogos com origem em descuido são causados em
regra por queimadas em terrenos agrícolas junto
a matos ou arvoredo florestal, ou neles para os
limpar, e por pontas de cigarros. Esses comporta-
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mentos são qualificados na lei penal como crime.
Não é agravando as penas deles que se evitam os
fogos. Não há medidas eficazes para evitar os
fogos, apenas para os reduzir, o que deve ser feito
principalmente por informação insistentemente
divulgada e por medidas preventivas nas áreas a
arvoredo florestal e a mato. Se houver que alterar
as molduras penais talvez não deva ser na medida
das penas, mas, no caso de prisão, no seu cumprimento, durante os períodos de maior risco de incêndio, no domicílio com identificador electrónico
(pulseira electrónica), dado que o que se pretende
é que os condenados não possam nesses períodos
de tempo reincidir.

devidos por registo de factos relativos a prédios
rústicos destinados a exploração florestal por
EGF E UGF.
Sobre EGF e UGF dispõe o decreto-lei 66/2017
de 12/06 na redacção alterada pela lei 111/2017 de
19/12. As EGF podem ser constituídas sob a
forma de cooperativa, de associação e de sociedade comercial para desenvolverem actividades
silvícolas. As UGF podem ser constituídas sob
forma de cooperativa ou de associação para gerir
terrenos contíguos para fins florestais com área
mínima de 100 hectares e máxima de 5.000
hectares.
As UGF deverão gerir espaço florestal contínuo
com área suficiente para assegurar boa administração económica com eficiente prevenção contra
fogos florestais, mas não tão grande que dificulte
a concorrência entre elas no que respeita à eficiência. Entende-se que não deverão ultrapassar os
limites do município para se evitar que a sua influência económica se possa impor indevidamente
a ele e se criem unidades de muito grande dimensão, que poderão tender a dominar social e economicamente as populações locais.
Considera-se de incentivar a exploração
económica de outras potencialidades do espaço
florestal, com relevo para o pastoreio no sobcoberto do arvoredo florestal, e de admitir que
complementarmente se faça exploração agrícola
nos terrenos de vale, o que permitirá melhorar a
fixação da população rural e contribuirá eficazmente para a prevenção dos fogos florestais. O
diploma legal que vier regular estes assuntos deverá ser cuidadoso no que respeitar a restrições do
direito de propriedade, a impostos e a competência dos tribunais, pelo que se considera dever ter
forma de lei.

33. Em resumo, as medidas legislativas a tomar
tendentes a criar condições de desenvolvimento
económico nos terrenos com arvoredo florestal
e a floresta, sobretudo de montanha e de pequena
e média dimensão a norte do Tejo, não podem ser
hostilizadoras social e economicamente
dos seus proprietários.
O quadro legal terá que visar a harmonização de
interesses de modo a obter-se a colaboração da
população para a criação de unidades de gestão
florestal com base no ordenamento jurídico existente, com constrangimentos burocráticos mínimos, não afastando a colaboração das estruturas
de apoio à produção florestal existentes como as
associações florestais, as ZIFs e os sapadores florestais, promovendo a colaboração dos municípios
e das freguesias. As unidades de gestão florestal a
criar deverão ter área de cerca de 100 hectares ou
mais para serem economicamente viáveis. Legislação recente, a lei nº110/2017 de 15 de Dezembro,
que aditou o artigo 59-G ao estatuto dos benefícios fiscais, prevê a isenção de IRC para os rendimentos por gestão de recursos florestais por EGF
34. A legislação a publicar deverá ser clara,
(entidades de gestão florestal), isenta de imposto
de selo e de IMT a compra pelas EGF de prédios pouco extensa, fácil de interpretar, enquadrada
rústicos destinados a exploração florestal, se o no ordenamento jurídico vigente, com sujeição
município assim deliberar, tornando o mesmo ar- mínima a intervenção dos serviços públicos salvo
no que for estritamente necessário.
tigo aplicáveis estes benefícios fiscais às UGF,
unidades de gestão florestal. O artº4º da mesma A lei deverá regular as acções de florestação, folei reduz para as EGF e as UGF os emolumentos mentar a constituição de estruturas produtivas
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nas áreas de pequena e média propriedade a floresta e a mato de modo a ter dimensão possibilitadora da sua exploração económica racional e
estimular a criação e a manutenção de infraestruturas preventivas de fogos florestais sem agressão
desproporcional dos direitos dos proprietários. As
acções deverão desenvolver-se com participação e
também iniciativa das autarquias em diálogo com
a população local e os donos dos terrenos.
Tendo em conta todo o referido, considera-se
que a lei deverá ter a seguinte redacção ou semelhante, regulando o regime de cultura da floresta,
do apoio à constituição de unidades de gestão florestal e de prevenção básica de fogos florestais:
Artigo 1.º
Âmbito da lei
Esta lei regula as acções florestais de arborização, rearborização e adensamento, incluindo em
baldios, adiante designadas também acções florestais, o agrupamento de prédios florestais para
a sua melhor gestão e dinamização económica das
regiões rurais e a prevenção dos fogos florestais.
Artigo 2.º
Definições
Para os efeitos desta lei entende-se por:
a)“Arborização” a sementeira ou a plantação de
árvores para produção de material lenhoso e outros fins, nomeadamente cortiça, resina e frutos do
arvoredo florestal, incluindo castanha, bolota e
pinhão, tendo o terreno tido anteriormente outro
uso ou nenhum.
b)“Rearborização” a sementeira ou a plantação
de terreno com anterior uso florestal com espécie
ou espécies florestais iguais ou diferentes.
c)“Adensamento” a sementeira ou plantação de
espécie ou espécies florestais para aumentar a
densidade de árvores em prédio florestal.
d)“Baldio” o terreno assim qualificado no
regime legal dos baldios na posse e gestão de comunidade local, incluindo com administração em
associação com o Estado, e também se a autarquia ou outra entidade a qualquer título o admin-

istrar, nomeadamente por delegação de poderes.
e)“Bloco de gestão florestal” a superfície de terreno contínuo administrado por unidade de
gestão florestal com área entre 100 e 5000
hectares.
f)“Erradicação” a acção tendente a assegurar a
completa eliminação de planta do meio em que
vegetar de modo a não ressurgir por rebentos, incluindo provenientes das suas raízes.
g)“Espécies endógenas” as fitoespécies naturalmente existentes em Portugal em cada região
edafoclimática diferenciada por evolução geoclimática.
h)“Membro de unidade de gestão florestal” a
pessoa singular, pessoa colectiva de direito civil
ou comercial, ou cooperativa, entidade pública
com personalidade jurídica, ou assembleia de
compartes que, integrando unidade de gestão florestal, haja celebrado contrato de transferência
para ela de direito sobre prédio florestal na base
do qual o possa administrar.
i )“Pequeno ou médio titular” a pessoa singular,
pessoa colectiva de direito civil ou comercial, ou
cooperativa, pessoa colectiva pública e assembleia
de compartes de baldio, desde que seja titular de
direito sobre prédio florestal caracterizado na
alínea deste artigo com área até 50 hectares com
poder de administração dele.
j)“Outro titular” a pessoa singular, pessoa colectiva de direito civil ou comercial, ou cooperativa,
pessoa de direito público e assembleia de compartes de baldio, desde que qualquer deles seja titular de direito sobre prédio florestal de área
superior a 50 hectares, com poderes de administração dele.
k)“Prédio florestal” o terreno rústico contínuo a
floresta, a mato ou a mato e arvoredo florestal
assim inscrito na matriz rústica ou cadastral, ou,
constando da matriz outro uso, que puder ser
usado para cultura florestal e não tenha sido objecto de cultura agrícola ou outro fim há mais de
3 anos, entendendo-se também por prédio florestal o que, preenchendo as anteriores condições
previstas nesta alínea, mas não estando inscrito
na matriz, o deva estar em conformidade com a
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legislação fiscal, e ainda prédio público ou baldio
em semelhantes condições.
l)“Transferência de direito sobre prédio florestal”
o contrato, tendo por objecto prédio florestal, ou
outro prédio rústico que pelo contrato for destinado a cultura florestal, por que for transferido
direito de administração para unidade de gestão
florestal, nomeadamente por alienação do direito
de propriedade.
m)“Unidade de gestão florestal” a pessoa colectiva constituída nos termos desta lei para administrar prédios florestais.

Capítulo I
Acções florestais
Artigo 3.º
Das acções florestais
1. As arborizações e rearborizações devem ser
feitas, em cada uma das diferentes regiões edafoclimáticas, preferencialmente com espécies endógenas, nomeadamente do género quercus,
podendo também ser usadas as demais espécies de
interesse económico referidas no anexo II do
regime de introdução na natureza de espécies da
flora e da fauna não indígenas em conformidade
com as obrigações internacionais assumidas por
Portugal, como consta do decreto-lei 565/99 de 21
de Dezembro, ou outras.
2. Não são autorizadas acções florestais com espécies não endógenas qualificadas no decreto-lei
565/99 de 21 de Dezembro como invasoras com a
indicação (I) a seguir à designação de cada uma
no anexo I do diploma e as indicadas no anexo III
do mesmo diploma.
3.Também não são autorizadas acções florestais
com espécies florestais capazes de se propagar
brotando novas plantas das suas raízes superficiais, como os ailantos (ailanthus altissima), a espinhosa (robinia pseudoacacia), a mimosa (acacia
dealbata), a austrália (acacia melanoxylon) e outras acácias com características semelhantes, e
também com as diversas espécies de eucaliptos,
incluindo o “eucaliptus globulus”, mesmo que não

abrangidas pelo número 2, sem prejuízo do adiante disposto sobre eucaliptos.
4. Dos projectos deverão constar as correspondentes acções florestais com a sua justificação técnica e económica e as acções necessárias para
prevenção de fogos florestais e da sua progressão,
incluindo:
a) Acções para facilitar a eficácia do combate a
fogos, quer quanto a meios, quer a acessos, designadamente aceiros, estradões florestais, reservatórios de água e sistema de aviso de eclosão de
fogos.
b) As acções referidas na alínea a) podem não ser
incluídas no projecto se as condições de prevenção
de fogos florestais existentes no local ou na proximidade, por serem suficientes, justificarem a não
inclusão.
c) Se o projecto for de adensamento, ou o prédio
ou conjunto de prédios florestais contíguos tiver
menos de 50 hectares, só é exigível o cumprimento
de iv a vi da alínea b) do nº4 do artº9º.
5. Se no projecto de acção florestal para arborização ou rearborização se optar por suficiente densidade do arvoredo, incluindo de eucaliptos, com
o fim de impedir ou dificultar muito o desenvolvimento da flora arbustiva e herbácea, observar-seá o seguinte:
a) A mancha florestal correspondente não pode
ter área superior a 50 hectares contínuos.
b) A mancha florestal deve ser rodeada de corredor ecológico constituído por faixa de terreno com
pelo menos 30 metros de largura, não devendo o
corredor ser separado dela nem de prédios confinantes ou de outros corredores ecológicos por
vedação.
c) As árvores florestais no corredor ecológico
devem distanciar-se umas das outras cerca de 10
metros e também das existentes fora do corredor
ecológico.
d) No corredor ecológico devem predominar árvores autóctones de preferência do género quercus
e outras árvores folhosas como castanheiros, cerejeiras, faias e outras cujos frutos possam servir
de alimento à fauna selvagem.
e) No sobcoberto das árvores referidas na alínea
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c) deve assegurar-se a existência de arbustos
endógenos produtores de sementes capazes de alimentar a fauna selvagem distantes cerca de 10
metros entre si, embora podendo cada manter
curta distância de árvore próxima, mas não podendo o número de arbustos exceder o das árvores.
f) Deve ser assumida a obrigação de no corredor
ecológico os arbustos e a flora herbácea nele existente serem cortados rente ao solo em maio ou
junho de acordo com as características climáticas
da região, com excepção dos referidos na alínea
e), e também de as árvores existentes no corredor
ecológico se manterem desramadas em metade da
sua altura.
6. Se em projecto de acção florestal se optar por
povoamento cuja sombra não impeça o desenvolvimento da vegetação arbustiva e herbácea,
deverá dele constar a justificação técnica e
económica e observar-se as seguintes condições:
a) No sobcoberto do arvoredo deverá ser pastoreado gado pelo promotor do projecto, ou por terceiro por transferência do direito de pastoreio,
devendo constar do projecto esse compromisso.
b) Para organização do pastoreio do gado deverá
prever-se a existência de áreas de pastoreio não
superiores a 50 hectares capazes de conter animais
ruminantes.
c) As áreas de pastoreio referidos na alínea b)
devem ser separadas entre si e em cada bloco de
pastoreio deve haver ponto de água permanente
e suficiente para o abeberamento do gado.
d) Deve ser assumida a obrigação de a vegetação
arbustiva e herbácea no sobcoberto do arvoredo
florestal não ultrapassar a altura de 20 centímetros depois de maio ou junho de cada ano de
acordo com as características climáticas da
região.
e) Cada conjunto de 4 áreas de pastoreio contíguas deve ser separado de outros conjuntos de
áreas de pastoreio e também de vias públicas confinantes por corredor ecológico que respeite as
condições previstas para os corredores ecológicos
referidos nas alíneas b) a f) do nº5.

Artigo 4.º
Limitação à plantação ou sementeira de árvores
florestais e obrigações das entidades
administradoras de via pública
1. Não é autorizada a sementeira ou plantação
de eucaliptos senão nos seguintes casos:
a) Em conformidade com os nº2 e 3.
b) Se a sementeira ou plantação for feita para
multiplicação para uso próprio ou comercial.
c) Se a plantação ou sementeira forem feitas com
pequeno número de plantas para fins urbanísticos.
2. As arborizações e rearborizações com eucaliptos não podem exceder área contínua de 50
hectares, devendo cada uma dessas áreas ser separada de outras áreas com eucaliptos e também
de prédios confinantes por corredor ecológico que
respeite as condições previstas para os corredores
ecológicos referidos nas alíneas b) a f) do nº5.
3. Não é permitido o adensamento com eucaliptos em terrenos com arvoredo florestal.
4. Não é permitida a plantação ou sementeira de
qualquer das espécies florestais referidas no nº2 e
3 do artigo 3, incluindo de plantas isoladas, com
excepção de eucaliptos nos termos desta lei.
5. É proibida a existência de quaisquer plantas
das referidas no nº3 do artigo 3 a distância inferior
a 50 metros de prédio rústico ou urbano, ou de
nascente de água.
6. As entidades administradoras de vias públicas
devem erradicar as plantas referidas no nº3 do artigo 3 nas suas berma e taludes, com excepção dos
eucaliptos, podendo a erradicação ser faseada,
mas estar cumprida no prazo de 10 anos depois
da entrada em vigor desta lei.
Artigo 5.º
Restrições a plantação de espécies florestais
invasoras
1. Se vegetar num prédio espécie florestal
referida no nº3 do artigo 3, incluindo eucaliptos,
qualquer dos proprietários confinantes ou usufrutuários de prédio ou de nascente de água situados
a distância inferior a 50 metros dessa espécie florestal pode exigir a erradicação dessa planta ou
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plantas por notificação judicial ao titular do direito de propriedade, usufruto, direito de superfície ou de arrendamento sobre o prédio.
2. Se o titular de direito referido no nº1 sobre o
prédio referido no nº1 deste artigo não se opuser
à veracidade dos factos constantes da carta ou da
notificação referidas no número 1 e não erradicar
completamente a planta ou plantas no prazo de
30 dias após a notificação judicial, o proprietário
que tiver requerido a notificação judicial pode requerer a execução judicial da erradicação da
planta ou plantas.
3. A exigência referida no nº1 pode ser feita por
carta registada com aviso de recepção.
4. Se o destinatário da carta referida no nº3 não
proceder à erradicação da planta ou plantas conforme o disposto no nº2, é competente o tribunal
comum da situação do prédio para dirimir o conflito.
Artigo 6.º
Procedimento prévio a acções florestais
1. A pretensão de executar acção florestal
referida no artigo 2, alíneas a), b) e c), deve ser comunicada ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que é a entidade
com competência para a aprovar, ou outro serviço
público que vier a ter competência para o efeito,
com transmissão da informação por sistema electrónico que esse serviço público deve assegurar.
2. Da pretensão deve constar: o projecto florestal
elaborado com respeito pela legislação florestal e
a ambiental, nomeadamente o regime jurídico da
conservação da natureza e da biodiversidade e de
preservação dos habitats naturais e da fauna e
flora selvagens, pela legislação de defesa da floresta contra incêndios e pelos instrumentos de ordenamento territorial em vigor aos diversos níveis
territoriais, sem prejuízo desta lei.
3. Do projecto florestal deve constar também,
além da informação técnica necessária e útil:
a) A identificação do interessado em executá-lo
e a prova da sua legitimidade.
b) Informação suficientemente identificadora do
prédio em que se pretender executar a arboriza-

ção com o artigo ou artigos matriciais ou cadastrais do prédio e cartografia correspondentes, as
principais confrontações e a área.
c) As acções a executar pelo interessado nos termos das alíneas a) e b) do nº4 do artº3.
4. O teor do projecto deve ser comunicado ao
município correspondente em prazo não superior
a 10 dias por comunicação electrónica, ou em
papel se a autarquia não dispuser de meio de comunicação electrónica adequado.
5. O município poderá comunicar a sua apreciação do projecto ao ICNF.
Artigo 7.º
Dever de cooperação e de decisão do ICNF
1. O Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas (ICNF) tem o dever de informar o promotor do projecto da acção florestal e o técnico
que o tiver apresentado no prazo de 30 dias após
a recepção se o projecto respeita ou não o regime
legal aplicável, para que se faça a correcção.
2. Se o ICNF carecer de prazo mais alargado
para analisar o projecto, pode, por decisão fundamentada tomada dentro de 30 dias após a apresentação, prorrogá-lo até 90 dias após a
apresentação sem prejuízo de ser cumprido o disposto na parte final do nº1.
3. Se o projecto não respeitar o regime legal da
acção florestal projectada, o ICNF deve informar
disso o promotor e o técnico com suficiente detalhe, e o promotor proceder à correcção que for
devida no prazo que for concedido pelo ICNF, mas
não inferior a 30 dias, ou, se a correcção não for
devida, opor-se a ela, fundamentando a oposição.
4. No caso de o projecto abranger terreno baldio
o ICNF não pode invocar a submissão do terreno
baldio ao regime florestal por esse regime ter sido
derrogado pelo artº3º do decreto-lei 39/76 de 19
de Janeiro.
5. Decorridos 60 dias após a apresentação do
projecto ao ICNF nos termos do nº1, do termo da
prorrogação do prazo fixada pelo ICNF nos termos do nº2, ou da apresentação de correcção a ele
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nos termos do nº3 sem o promotor e o técnico
serem informados pelo ICNF da sua decisão considera-se o projecto tacitamente aprovado.
6. As informações que forem dadas ao interessado pelo ICNF nos termos deste artigo e as correcções ao projecto apresentadas pelo promotor
dele devem ser comunicadas à autarquia municipal correspondente.
Artigo 8.º
Sanções
1. Quem praticar acção florestal contra o disposto nas normas anteriores é punível com coima
de 100 € a 1.000 € por hectare da arborização correspondente, ou sua fracção, em função da gravidade da infracção.
2. A infracção do nº2 do artigo 4 e o incumprimento do disposto nos nº2 e 4 do artigo 5º é
punível com coima entre 100 € e 10.000 € em
função da prontidão com que a infracção for corrigida por quem a praticou.
3. A falta de correcção das infracções referidas
neste artigo em cada período de um ano após a
sua verificação constitui infracção punível com
iguais coimas.
4. O município em cujo território for cometida a
infracção à lei tem competência para aplicar a
coima correspondente, sendo o valor dela receita
sua.

Capítulo II
Unidades de gestão florestal
Artigo 9.º
Gestão de prédios florestais e de blocos
de gestão florestal
1. As unidades de gestão florestal relativamente
aos blocos de gestão florestal que administrarem
e quaisquer outros titulares de direito de administração de prédios florestais têm o dever de os administrar nas seguintes condições:
a) Cultivar neles floresta.
b) Desenvolver, querendo, outras actividades
económicas secundárias compatíveis com a produção florestal, nomeadamente pastoreio de gado

no sobcoberto do arvoredo florestal, apicultura,
caça, produção de energia de fontes renováveis e
também agricultura, se as condições geográficas,
nomeadamente de clima, de relevo, de solo, de altitude e de disponibilidade de água de superfície
ou subterrânea forem adequadas.
2. O pastoreio no sobcoberto florestal e as demais
actividades económicas não florestais podem ser
exercidos por quem cultivar a floresta, ou terceiros por contrato.
3. Nos limites de área de exploração florestal
confinada por vedação impeditiva da circulação
de animais, deverá ser assegurada a existência de
corredores ecológicos para circulação da fauna
selvagem nas condições previstas nas alíneas b) a
f) do nº5 do artº3.
4. Cada unidade de gestão florestal administradora de bloco de gestão florestal e cada titular
de direito de administração de prédio florestal ou
conjunto com mais de 50 hectares de prédios florestais contíguos, sem prejuízo do demais disposto
nesta lei sobre prevenção de fogos florestais, tem
o dever de cumprir nele as acções preventivas de
fogos florestais previstas no correspondente plano
de acção ou acções florestais, ou as seguintes na
falta de plano aprovado:
a) Tomar as medidas adequadas necessárias para
prevenir a eclosão de fogos florestais e para dificultar a sua progressão, se as existentes forem insuficientes.
b) Explorar, em conformidade com o estabelecido nesta lei, cultura florestal no prédio florestal
ou no bloco de gestão florestal que administrar,
cumprindo o disposto a seguir:
i – Usar de preferência nas acções florestais espécies endógenas em função das características
edafoclimáticas da região.
ii – Privilegiar o pastoreio de ruminantes sob o
coberto florestal, compatibilizando-o com a produção florestal.
iii – Respeitar a sustentabilidade ambiental.
iv – Assegurar que no prédio florestal o mato não
tenha altura superior a 30 centímetros em junho
e o arvoredo florestal esteja desramado em
metade da sua altura.
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v – Assegurar que o controlo da altura do mato
seja feito por roça ou outro meio não prejudicial
ao ambiente, não devendo ser usado fogo.
vi – Assegurar que em cada prédio florestal ou
conjunto deles contíguos pertencente à mesma
entidade com mais de 50 hectares de superfície,
na sua estrema com prédio ou prédios confinantes, bloco de gestão florestal, ou com via
pública, a vegetação arbustiva ou herbácea seja
cortada rente ao solo em faixa de terreno com a
largura mínima de 10 metros em maio ou junho,
de acordo com as características climáticas locais,
e na faixa as árvores distem das mais próximas,
incluindo fora dela, cerca de 10 metros ou mais.

Artigo 10.º
Unidades de gestão florestal
1. As unidades de gestão florestal podem constituir-se sob forma de associação, de cooperativa,
de fundação, neste caso com fins também de
preservação ambiental, de investigação ou outros
de interesse público, e também sob forma de sociedade comercial anónima ou de sociedade comercial por quotas, devendo sempre organizar-se
segundo princípios de equidade, de proporcionalidade e de justa distribuição de encargos e
proveitos.
2. A forma que cada unidade de gestão florestal
revestir respeitará a legislação aplicável sem prejuízo do disposto nesta lei.
3. Cada unidade de gestão florestal que optar por
ser constituída só por pequenos ou médios titulares deverá:
a) Ter forma de associação ou de cooperativa,
tendo cada membro direito a um voto.
b) Assegurar que seja feita a transferência do direito sobre o prédio ou prédios florestais de que
cada membro for titular por contrato de arrendamento, de comodato, de constituição do direito de
superfície e, se forem baldios, por cessão de exploração.
c) O prazo mínimo da transferência referida na

alínea b) ser de 50 anos, podendo nos estatutos prever-se prazo até 70 anos.
4. As demais unidades de gestão florestal podem
ser constituídas sob as mesmas formas e outras,
incluindo sociedades comerciais anónimas e sociedades comerciais por quotas, podendo a transferência do direito sobre prédio ou prédios
florestais de que forem titulares ser feita também
por qualquer contrato por prazo não inferior ao
máximo admitido para arrendamento florestal, e
ainda por alienação da propriedade.
5. As unidades de gestão florestal podem comprar a membros e a não membros prédios florestais confinantes com bloco de gestão florestal
que administrarem, ou se situarem a distância dos
limites dele não superior a 100 metros, e também
adquirir direito a administrá-los por qualquer
forma legal, desde que por prazo não inferior ao
máximo admitido para arrendamentos florestais.
6 - A unidade de gestão florestal constituída por
pequenos ou médios titulares que administrar
bloco de gestão florestal pode comprar a membros
seus prédios integrados nesse bloco após 10 anos
da constituição dele.
Artigo 11.º
Apoios a iniciativas para constituição
de unidades de gestão florestal
1. É livre o direito de constituir unidades de
gestão florestal nos termos desta lei.
2. As entidades administradoras de zonas de intervenção florestal (ZIFs), as que podem constituir equipas de sapadores florestais, as associações
de desenvolvimento local, os municípios, as
freguesias e outras entidades que se propuserem
promover a constituição de unidade de gestão florestal podem apresentar essa pretensão ao Fundo
de Fomento Florestal, justificando-a nos termos
seguintes:
a) Exposição dos objectivos económicos, sociais
e ambientais das acções concretas a desenvolver;
b) Caracterização física e climática da área a
abranger;
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c) Informação cartográfica;
d) Orçamento previsto para as acções de promoção de constituição da unidade de gestão florestal de que constem a especificação das despesas
por acção, a calendarização delas e as fontes de financiamento previstas.
3. O Fundo de Fomento Florestal por meios técnicos próprios, do ministério da tutela, ou contratados com terceiros analisará a pretensão em
prazo não superior a 6 meses.
4. Se o Fundo de Fomento Florestal considerar
dever a pretensão ser corrigida, informará a entidade que a apresentou com justificação das
razões, dando prazo razoável para a correcção,
mas não superior a 60 dias.
5. Se a decisão for favorável, a entidade que tiver
promovido a constituição de unidade de gestão
florestal será reembolsada pelo Fundo de Fomento Florestal em prazo não superior a 90 dias
após o pedido de reembolso das despesas que tiver
feito e documentado relativas a cada acção com
verificação da sua execução.
Artigo 12.º
Apoios às unidades de gestão florestal
e outros apoios
1. As unidades de gestão florestal têm direito a
ser subsidiadas pelo Fundo de Fomento Florestal,
depois de constituídas, pelo valor correspondente
a cada uma das seguintes despesas justificadas
técnica e documentalmente:
a) Com a sua constituição, o registo e demais formalidades legais e a elaboração do plano de gestão
florestal, se essas despesas não tiverem sido reembolsadas nos termos do artigo 11, devendo o subsídio ser pago no prazo de 90 dias após o pedido,
juntando a prova correspondente.
b) Com assessoria técnica própria ou em regime
de avença necessária à sua actividade durante 10
anos, para o que serão indicadas as acções a executar com o orçamento da correspondente despesa.
2. O subsídio correspondente às despesas referi-

das na alínea b) do nº1 será pago nas seguintes
prazos e prestações:
a) 70% do subsídio correspondente à despesa
orçamentada referida na alínea b) do nº1 será
pago do seguinte modo:
i - Em prestações trimestrais e iguais durante
10 anos até ao fim de cada trimestre que decorrer
após a contratação dos técnicos ou da celebração
do contrato de avença referido na indicada alínea
b) do nº1;
ii - A restante parte, correspondente a 30% do
valor total do subsídio, no prazo de 90 dias após
a aprovação do plano de gestão florestal de que
constarem as acções florestais, as medidas de defesa da floresta contra incêndios, de prevenção e
de combate a pragas florestais.
3. As unidades de gestão florestal têm direito,
com prioridade e no regime mais favorável, a financiamento público reembolsável ou não em
conformidade com o previsto nos correspondentes
programas de apoio, para, nos blocos de gestão
florestal que administrarem, desenvolverem as
seguintes acções:
a) Investimentos florestais e em acções de silvopastorícia;
b) Prevenção de fogos florestais e de pragas florestais;
c) Erradicação de plantas infestantes;
d) Investimento em actividade agrícola no bloco
de gestão florestal que administrarem e outras actividades económicas secundárias referidas no nº1
do artigo 9.
4. As unidades de gestão florestal cujos membros
sejam pequenos ou médios titulares, enquanto
não ocorrer o previsto no nº5, terão direito durante 20 anos após o início da sua actividade a receber subsídio em cada ano a pagar pelo Fundo
de Fomento Florestal nas seguintes condições:
a) O valor do subsídio será igual a 1/11 da remuneração mínima mensal garantida por cada
hectare do bloco ou blocos de gestão florestal.
b) O pagamento do subsídio será pago só enquanto no correspondente bloco de gestão florestal se verificar o cumprimento das condições
mínimas referidas em iv a vi da alínea b) do nº4
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do artº9º após a correspondente verificação.
5. Às unidades de gestão florestal serão atribuídas ajudas ao rendimento pela PAC (política agrícola comum), em relação às áreas integradas em
bloco de gestão florestal nas seguintes condições:
a) Se estiverem florestadas nos termos das
alíneas a) a c) e e) do nº6 do artº3º e com efectivo
pastoreio de gado no sobcoberto florestal.
b) As ajudas são dependentes de as correspondentes normas e decisões da União Europeia possibilitarem o seu pagamento.
6. As unidades de gestão florestal em relação a
bloco de gestão florestal que cada uma administrar e os titulares de direito de exploração
económica de prédio florestal ou de conjunto de
prédios florestais contíguos com mais de 50
hectares com projectos aprovados e executados de
acções florestais para arborização ou rearborização têm direito a financiamento anual sem reembolso por valor que adicionado a outros
financiamentos, nomeadamente ajudas ao rendimento pela PAC, perfaçam em cada ano 1/11 da
remuneração mínima nacional garantida por cada
hectare florestado, dependendo das seguintes
condições:
a) Ter sido feita florestação ou reflorestação com
sobreiros em terreno anteriormente com eucaliptos, pinheiros bravos ou a mato.
b) O financiamento mantém-se enquanto o correspondente projecto de acção florestal estiver a
ser cumprido.
c) O financiamento será pago durante o tempo
que decorrer após a conclusão da correspondente
acção florestal até ao decurso de 9 anos após mais
de metade dos sobreiros terem atingido desenvolvimento do tronco que permita a primeira extracção de cortiça.
7. As comunidades locais com direito de posse e
gestão sobre baldio, e as suas associações para a
gestão em comum dos respectivos baldios, que se
propuserem explorar área de baldio sob a sua
gestão com pelo menos 100 hectares de superfície
contínua e se obrigarem a cumprir o previsto no
artigo 9 e no nº1 do artigo 18 nas condições neles
previstas para as unidades de gestão florestal têm

direito aos apoios constantes da alínea b) do nº1
e dos nº2 a 6 deste artigo previstos neles para as
unidades de gestão florestal.
Artigo 13.º
Obrigação prévia à constituição de unidade
de gestão florestal
Para a unidade de gestão florestal poder constituir-se nos termos desta lei, os seus futuros membros deverão vincular-se previamente por
documento a transferir para ela, após a constituição, direitos sobre prédios florestais em conformidade com o previsto na alínea c) do nº3 e no nº4
do artº10º que possibilitem a criação de pelo
menos um bloco de gestão florestal.
Artigo 14.º
Alienação de direitos em unidade
de gestão florestal
1. O membro de unidade de gestão florestal que
quiser alienar onerosamente direito social nessa
unidade ou direito sobre prédio florestal integrado
em bloco de gestão florestal deve comunicar-lhe:
a) O preço e as demais circunstâncias do negócio
com identificação do previsto adquirente, sendo
a alienação ineficaz se a comunicação não for feita
ou desrespeitar o mais estabelecido neste artigo.
b) Depois do negócio formalizado a certidão do
respectivo título.
2. Se a alienação pretendida for onerosa e a não
membro da unidade de gestão florestal observarse á o seguinte:
a) Cada membro da unidade de gestão tem direito de preferência na aquisição.
b) Para poder ser exercido o direito de preferência o seu órgão de administração transmitirá a
todos os seus membros o teor da comunicação
referida no nº1 deste artigo no prazo de 10 dias
após a sua recepção.
3. Cada membro da unidade de gestão florestal
que quiser usar de direito de preferência no caso
de projectada alienação a não membro dela dev-
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erá comunicar-lhe por escrito no prazo de 10 dias
o seu interesse e o preço que oferece acima do constante da comunicação referida no nº1 deste artigo.
4. Decorrido o prazo referido no nº3, a unidade
de gestão florestal deve comunicar, no prazo de 10
dias, ao membro da unidade que quiser alienar, o
teor de todas as respostas que tiver recebido, podendo ele optar por não alienar ou alienar a qualquer
um
dos
membros
interessados
independentemente do preço.
5. Depois da alienação que for formalizada nos
termos do nº4 o alienante deve entregar à
unidade de gestão florestal certidão do respectivo
contrato.
Artigo 15.º
Redução de encargos fiscais das unidades
de gestão florestal e dos seus membros
1. As unidades de gestão florestal constituídas
sob forma de associação ou de cooperativa nos
termos dos nº3 e 4 do artº10º e os pequenos ou médios titulares que as constituírem ou vierem a ser
posteriormente membros delas estão isentos de
IMI (imposto municipal sobre imóveis) que incidir sobre os prédios integrados em bloco de
gestão florestal, se não estiverem isentos a outro
título, nas seguintes condições:
a) Durante o dobro do número de anos previstos
para a conclusão da florestação projectada para
o correspondente bloco de gestão florestal.
b) As acções de florestação aprovadas não serem
interrompidas injustificadamente por mais de 3
meses.
2. As unidades de gestão florestal referidas no
nº1 deste artigo são isentas de IRC (imposto sobre
o rendimento das pessoas colectivas), se não estiverem isentos a outro título, nas seguintes
condições:
a) Durante o tempo previsto no nº1.
b) Decorrido esse tempo o IRC que deverem
pagar incidirá sobre o valor tributável deduzido
dos investimentos feitos no ano correspondente e

de outros investimentos que forem feitos no
mesmo ano em benefício da freguesia ou freguesias em cujo território o bloco de gestão florestal
se situar, sem prejuízo de regime fiscal mais favorável aplicável a associações de produtores, a
cooperativas de produção e a fundações.
Artigo 16.º
Outras normas sobre unidades
de gestão florestal
1. As unidades de gestão florestal não podem recusar a integração de novos membros se forem titulares de prédio ou prédios florestais confinantes
com bloco de gestão florestal que administrarem
e os situados no seu interior, ou até 100 metros de
distância do seu limite, desde que previamente assumam a obrigação de os integrar prevista no artigo 13.
2. Cada unidade de gestão florestal pode criar e
administrar mais do que um bloco de gestão florestal, desde que situados no território do mesmo
município.
3. A integração de baldio em unidade de gestão
florestal não pode infringir o regime legal dos baldios.
4. As unidades de gestão florestal referidas no
nº3 do artº10º podem constituir entre si pessoas
colectivas sob forma de associação ou de cooperativa para:
a) Comercialização e industrialização das suas
produções e sua promoção.
b) Produção ou fornecimento de factores de produção correspondentes à sua actividade.
c) Defesa contra incêndios florestais e pragas florestais.
5. As unidades de gestão florestal referidas no
nº4 do artº10º podem constituir entre si, além de
associações ou cooperativas, sociedades comerciais por quotas ou anónimas para os fins referidos
no anterior nº4.
6. As unidades de gestão florestal referidas nos
nº3 e 4 do artº10º podem alargar secundariamente
a sua actividade económica em bloco de gestão
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florestal a produção agrícola, nomeadamente
frutícola, vitivinícola, olivícola se o correspondente bloco de gestão florestal tiver condições
edafoclimáticas e de área adequados, e outras actividades económicas, incluindo caça e actividades turísticas.
7. As unidades de gestão florestal podem constituir equipas de sapadores florestais nos termos da
legislação correspondente.
Artigo 17.º
Preservação dos blocos de gestão florestal
1. Cada bloco de gestão florestal não pode ser objecto de hipoteca, de divisão, nem de alienação de
direitos sobre parte dos prédios que o integram.
2. Um prédio florestal como definido na alínea j)
do artº2º confinante com bloco de gestão florestal,
ou se a sua estrema não se situar a mais de 100
metros dele, qualquer que seja a sua área, considera-se em abandono injustificado, podendo ser objecto de arrendamento compulsivo por prazo
correspondente ao máximo previsto para os arrendamentos florestais, conforme o admitido pelo
artº88º da Constituição nas seguintes condições:
a) Não ter sido objecto das acções de prevenção
de fogos previstas em iv a vi da alínea b) do nº4
do artº9º durante 3 anos seguidos.
b) Por sentença do tribunal comum da sua situação, podendo o proprietário do prédio assim arrendado passar a integrar a correspondente
unidade de gestão florestal em condições semelhantes às dos restantes membros, desde que
queira.
3. As unidades de gestão florestal que administrarem prédios florestais integrados em bloco de
gestão florestal por título que não transferir o direito de propriedade farão a sua administração de
modo adequado ao melhor cumprimento dos
planos de gestão florestal e de exploração
económica, podendo para isso neles fazer obras
necessárias ou úteis.
4. Se, apesar do disposto nos nº1 a 5 deste artigo,
um prédio florestal deixar de integrar bloco de

gestão florestal, o titular do direito de propriedade
ou de usufruto sobre ele, no caso de o prédio correspondente ter sido usado para fim que não o de
produção florestal directa, tem direito:
a) À reposição da sua capacidade produtiva florestal.
b) Ou, se a reposição não for possível, a que a
unidade de gestão florestal pague indemnização
correspondente à desvalorização económica do
prédio.
5. No caso de dissolução de unidade de gestão
florestal por deliberação do seu órgão competente,
ou extinção ou dissolução por decisão judicial, os
direitos de propriedade e os demais de administração de prédios florestais integrados em bloco
de gestão florestal por ela administrado não
podem ser dele destacados por alienação separada, incluindo judicial, senão em conjunto com
todos os direitos e deveres correspondentes ao
património autónomo que constitui.
6. Quem adquirir bloco de gestão florestal em
conformidade com o previsto no nº5 adquire os
prédios que o integrarem cuja propriedade tiver
sido adquirida pela unidade de gestão florestal
dissolvida, devendo:
a) Assegurar a administração desse bloco após a
aquisição.
b) Promover a constituição nos termos desta lei,
no prazo de 3 anos, de nova unidade de gestão florestal por quem tiver direitos sobre os prédios integrados no bloco de gestão florestal e quiser ser
membro dela.
7. Se for dissolvida unidade de gestão florestal nos
termos do nº5 e na sequência da dissolução o bloco
de gestão florestal por ela administrado não for
adquirido por terceiro, ou não for cumprido o
prazo previsto na alínea b) do nº6 para a constituição da nova unidade de gestão florestal, o município da situação do bloco de gestão florestal
fica obrigado, mediante deliberação da assembleia
municipal, a:
a) Assegurar as funções de gestão previstas na
alínea a) do nº6 e cumprir a demais normas desta
lei.
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b) Promover a constituição de nova unidade de
gestão florestal nos termos da alínea b) do nº6.
8. Os titulares de direitos sobre prédios integrados
em bloco de gestão florestal que não forem membros da unidade de gestão florestal constituída
nos termos deste artigo têm a faculdade prevista
no nº1 do artº16º.

dade com as respectivas normas estatutárias e o
disposto nesta lei.
6. Se um prédio integrado em bloco de gestão florestal for vendido por membro da correspondente
unidade de gestão florestal, da compra e venda
não resulta a sua desintegração do bloco.

Artigo 18.º
Deveres das unidades de gestão florestal

Artigo 19.º
Dissolução de unidade de gestão florestal

1. Cada unidade de gestão florestal deve administrar o bloco ou blocos de gestão florestal correspondentes de acordo com o plano ou planos de
gestão florestal aprovados pelos serviços públicos
competentes, sendo actualizados se necessário.
2. Dos planos de gestão florestal constará, além
do previsto na legislação correspondente, a cartografia do respectivo bloco ou blocos de gestão
florestal e as principais confrontações.
3. Cada unidade de gestão florestal fará constar
todos os anos de anexo ao relatório de gestão relativo às contas anuais:
a) A identificação de cada um dos prédios integrados em cada bloco de gestão florestal que administrar.
b) A identificação de cada prédio.
c) O tipo de contrato por que foi integrado.
d) A área dele.
e) A identificação de cada membro da unidade
de gestão florestal e qual ou quais os prédios integrados no bloco de gestão florestal sobre que mantém direitos e por que título.
4. Se membro de unidade de gestão florestal falecer, a herança aberta por seu óbito inclui os direitos que foram dele na unidade de gestão florestal
e também os direitos que hajam sido dele sobre
prédio ou prédios integrados em bloco de gestão
florestal por ela administrados.
5. Quem adquirir direito de propriedade ou de
usufruto sobre prédio integrado em bloco de
gestão florestal, incluindo por herança, pode
adquirir a qualidade de membro da correspondente unidade de gestão florestal em conformi-

A dissolução de unidade de gestão florestal depende de deliberação por mais de metade dos
votos dos seus membros mesmo que não presentes
na sessão do órgão deliberativo máximo com
poderes para o efeito, devendo à convocatória do
órgão deliberativo competente para deliberar a
dissolução, se esse ponto constar da ordem de trabalhos, ser anexados:
a) A reprodução das contas da administração durante os últimos 12 meses completos de administração.
b) A fundamentação detalhada da proposta de
dissolução elaborada pelo órgão que administrar
a unidade de gestão florestal que a convocar, ou
por quem, nos termos da lei ou das suas normas
internas, tiver requerido a convocação.
Artigo 20.º
Registo electrónico da actividade
das unidades de gestão florestal
1. Os planos de gestão florestal de cada bloco de
gestão florestal e as suas alterações devem ser validados pelos competentes serviços públicos e constar de registo electrónico público a organizar pelo
ministério competente para assuntos florestais.
2. Do mesmo registo devem também constar:
a) A sede da unidade de gestão florestal e os principais meios para comunicar com ela.
b) A área do bloco ou blocos de gestão florestal e
a cartografia correspondente.
c) O teor das contas anuais da administração de
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cada unidade de gestão florestal, o correspondente
relatório de administração e os seus anexos.
d) As informações sobre as áreas com uso secundário, nomeadamente as agrícolas, em cada
bloco de gestão florestal, incluindo com pastoreio
sob o coberto florestal, as espécies animais pastoreadas, as áreas com culturas agrícolas e as outras actividades económicas secundárias.
3. As unidades de gestão florestal comunicarão
as informações referidas nos nº1 e 2 devidamente
actualizadas ao serviço de registo nele previsto
por via electrónica até ao fim de Junho de cada
ano.
4. Às informações referidas nos nº1 e 2 deste artigo terão acesso directo para conhecimento:
a) Os serviços públicos com interesse funcional
em conhecê-las.
b) Os municípios e as freguesias em cujo território se situar o correspondente bloco de gestão
florestal.
c) As escolas superiores ou entidades de investigação com interesse no conhecimento das informações para fins didácticos ou de investigação.

Capítulo III
Medidas de prevenção de fogos florestais
Artigo 21.º
Servidões administrativas de prevenção de fogos
florestais e obrigações das entidades administradoras de vias públicas e das autarquias locais
em que se situam aglomerados populacionais
1. Podem ser constituídas, por deliberação da assembleia municipal, sobre prédio ou prédios florestais situados no concelho, considerando as suas
características climáticas, orográficas, de vegetação e as culturas feitas regularmente, servidões
que incidam sobre as partes deles seguintes:
a) Faixas de terreno com 50 a 100 metros de
largura em linhas orográficas de cumeada.
b) Faixas de terreno com 50 a 100 metros de
largura na proximidade de cada aglomerado populacional, nos lados dele em que entre as edifi-

cações e os terrenos a arvoredo florestal ou a mato
não haja distância de pelo menos 150 metros de
terrenos agrícolas cultivados regularmente.
c) Faixas de terreno com 10 a 30 metros de
largura de cada lado de via pública, incluindo
caminhos-de-ferro e auto-estradas, a partir da estrema desses prédios com essa via.
d) Para os efeitos da antecedente alínea b) o município fixará o perímetro de cada aglomerado
populacional, mesmo que pequeno, se ainda não
tiver sido fixado, em coordenação com a correspondente freguesia e em diálogo com a população residente nele.
2. As servidões referidas no nº1 são constituídas
ouvindo previamente a opinião dos titulares de
direitos sobre os prédios a onerar, que poderá ser
manifestada por escrito, e dos órgãos autárquicos
da freguesia ou freguesias de situação dos prédios;
para o efeito serão prestadas as informações relevantes.
3. Se, para o efeito do nº2, houver impossibilidade ou grande dificuldade em identificar algum
dos titulares de direitos sobre os terrenos a onerar
com as servidões a constituir nos termos deste artigo, observar-se-á o seguinte:
a) Serão as necessárias informações publicadas
nos jornais editados em cada concelho da situação, devendo delas constar também o desenho
da servidão, as restrições ao uso do terreno pelos
titulares de direitos sobre cada prédio a onerar
com a servidão.
b) Na falta de jornal editado no concelho, por
afixação de editais na sede da junta de freguesia
da situação de cada prédio e nos locais onde a
junta de freguesia habitualmente afixa editais e
outras informações para conhecimento público.
4. No solo de cada prédio onerado com servidão
prevista neste artigo pode manter-se arborização
com as árvores que tiver, ou o solo ser arborizado
pelo respectivo titular do direito a administrá-lo,
nas condições seguintes:
a) Com árvores do género quercus, ou castanheiros, bordos, plátanos, freixos, ulmeiros, bétulas, amieiros, faias e outras árvores folhosas que
não favoreçam a progressão de fogos florestais.
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b) A distância entre as árvores no terreno da
servidão, incluindo das mais próximas existentes
fora da área da servidão, deve ser de cerca de 10
metros.
c) As árvores referidas na alínea b) devem manter-se desramadas até metade da sua altura.
5. As servidões referidas no nº1 serão objecto das
seguintes acções de manutenção pelo município
por si, ou por delegação na freguesia ou freguesias
da sua situação, se o titular do direito ao uso do
correspondente terreno as não executar do modo
seguinte:
a) Anualmente, em maio ou junho de acordo
com as condições climáticas da região, o solo do
terreno das servidões será mobilizado mecanicamente se for pouco inclinado.
b) Se o solo não dever ser mobilizado, os arbustos, a vegetação herbácea e quaisquer outras
plantas, excepto as árvores que existam nele,
serão cortados rente ao solo em maio ou junho de
acordo com as condições climáticas da região.
6. Nos casos das servidões referidas no nº1 as árvores nascidas e as que forem plantadas pelos titulares de direitos sobre eles pertencem-lhes,
podendo ser cortadas por eles e substituídas por
outras, desde que se mantenha a devida distância
entre elas.
7. Se o titular do direito sobre o prédio exigir indemnização pela constituição da servidão, considerar-se-á no cálculo do valor da indemnização:
a) O estabelecido no anterior nº6.
b) As obrigações do titular do direito de uso
referidas no nº4, alínea a) e em iv e vi da alínea
b) do mesmo nº4 do artº9º.
c) O benefício resultante da constituição da
servidão para a protecção do prédio contra fogos
florestais e de outro ou outros prédios do mesmo
titular situados a distância até 1000 metros e
ainda o disposto no artº30º.
8. As entidades administradoras de vias públicas,
incluindo vias férreas e autoestradas, devem anualmente executar as seguintes acções de prevenção de fogos:
a) Em maio ou junho de acordo com as condições
climáticas de cada região cortar rente ao solo a

vegetação arbustiva e a herbácea das bermas
delas, dos taludes e das faixas de terreno que
ladearem a via pública até à estrema com cada
prédio confinante.
b) Para o controlo da vegetação referido na alínea
a) o solo pode ser mobilizado se for de pequena inclinação.
c) Devem ser mantidas desramadas as árvores
existentes nos terrenos dos prédios onerados com
servidões nos termos deste artigo até metade da
sua altura.
Artigo 22.º
Servidões administrativas relativas a água
necessária à prevenção de fogos florestais
1. Os municípios podem constituir servidões administrativas por deliberação da assembleia municipal para exploração, captação, retenção e
condução de água e construção de depósitos para
água destinada a combater fogos florestais, em
termos semelhantes aos estabelecidos no corpo do
nº1 do artº21 e nos nº2 e 3 do mesmo artigo.
2. O depósito para armazenar a água deverá:
a) Ter entre 100 e 200 metros cúbicos de capacidade e ser coberto, para que na água nele armazenada não se desenvolva vegetação.
b) Ser equipado junto ao fundo com saídas compatíveis com mangueiras usadas para abastecer
meios móveis de combate a fogos e para os combater.
3. Se o depósito for construído ao mesmo nível
ou superior ao daquele onde a água nasce ou é
captada, deverá ser ela elevada de preferência com
uso de energia com origem em fontes renováveis.
4. A água deve entrar toda no depósito, podendo
a excedente, depois do depósito cheio, ser conduzida em proveito de quem tiver direito ao seu
uso nos termos do nº5.
5. A água excedente da que for necessária para
o fim da servidão será usada nos termos fixados
por acordo com o município, o que constará do
acto de constituição dela; na falta de acordo observar-se-á o seguinte:
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a) Quem for titular do direito à água e do prédio
onde se situar o seu depósito tem direito ao uso
dela.
b) Se o depósito for construído em prédio de titular diferente daquele cujo titular tiver direito à
água, tem este direito a usar 2/3 da água excedente; ao uso do restante 1/3 tem direito o titular
do prédio em que o depósito for construído.
c) Se a água for explorada ou captada a nível inferior ou igual ao do depósito para a armazenar,
são observadas as normas deste número com o encargo de quem tiver direito a usar a água excedente suportar as despesas com a elevação do
excedente segundo a proporção e o tempo por que
a usar.
6. A condução da água deve ser feita subterranea
mente a 50 centímetros ou mais abaixo da superfície do solo.
7. Os municípios podem também constituir
servidões administrativas nas condições referidas
neste artigo para captação e armazenamento de
água destinada a combater fogos florestais, se for
possível obter caudal suficiente, a capacidade de
armazenamento for adequada e o local tiver
condições para abastecimento de meios aéreos de
combate a fogos.
8. Para efeito de indemnização pela constituição
das servidões previstas neste artigo será observado, com as devidas adaptações, o estabelecido
na alínea c) do nº7 do artº21º.
Artigo 23.º
Vias que possibilitem a passagem dos meios
de combate a incêndios florestais
1. Compete ao município no seu território, em
coordenação com as freguesias correspondentes e
em diálogo com os titulares de direitos sobre os
respectivos terrenos, a construção e a administração de estradões florestais para trânsito fácil
dos meios adequados ao combate a fogos florestais.
2. Se o município tiver que expropriar terreno
para a construção de estradão florestal, na fixação

do valor da indemnização correspondente ter-seão em conta os benefícios directos e indirectos que
resultarem da construção do estradão para o titular do correspondente prédio e outro ou outros
do mesmo titular com situação até distância de
1000 metros.
3. Cada município procurará, de acordo com as
características orográficas e as climáticas locais e
o normal desenvolvimento do mato, que a malha
de estradões florestais conjugados com outras vias
públicas que puderem dar acesso a prédios confinantes englobe áreas entre 500 e 1000 hectares
.
Artigo 24.º
Identificação dos prédios florestais e a mato
1. Cada município deve elaborar, em coordenação com a freguesia correspondente, registo de
que conste:
a) A descrição sumária de cada prédio florestal
situado nos respectivos territórios.
b) O nome do correspondente proprietário ou
usufrutuário constante da matriz predial ou
cadastral.
c) A freguesia de situação dele.
d) A correspondente localização.
e) O artigo matricial ou número cadastral.
f) As confrontações.
g) A sua área.
h) As coordenadas geográficas de ponto central
aproximado do prédio.
2. Para a elaboração do registo referido no nº1
pode o município obter informação do teor de
cada um dos artigos cadastrais ou matriciais, apenas para o efeito desse registo, no serviço de finanças competente, preferencialmente por via
electrónica.
3. Do registo previsto neste artigo deve constar
também a identificação com a residência do efectivo proprietário ou usufrutuário de cada prédio
no caso de ter sido feita transmissão a qualquer
título do direito sobre ele e isso não constar da
matriz.
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4. Em cada período de 5 anos deverá ser actual6. O ICNF transmitirá a informação que tiver
izado o registo referido neste artigo.
recebido nos termos do nº5 aos serviços competentes do Ministério das Finanças para ser
cumprido o estabelecido no nº1.
Artigo 25.º
7. Até ao fim do ano seguinte àquele em que o
Compensação financeira aos municípios
município tiver recebido as compensações referipelas medidas de prevenção de fogos florestais
das no nº1 informará o Instituto da Conservação
1. Cada município com áreas florestais e a mato da Natureza e das Florestas (ICNF) do número e
no seu território tem direito a receber anualmente tipo das acções por ele executadas e em funcionaacréscimo na repartição dos recursos públicos nos mento, identificando cada uma delas e indicando
termos do regime financeiro das autarquias locais, o seu custo.
actualmente a lei 73/2013 de 3 de Setembro, des- 8. O ICNF verificará até março do ano seguinte
tinado aos investimentos a fazer no seu território a correcção das declarações do município e informará os serviços competentes do Ministério das
nos termos desta lei.
2. Para o efeito do previsto no nº1 o Fundo Flo- Finanças dos desvios que verificar em relação ao
restal Permanente, criado pelo decreto-lei 63/2004 declarado.
de 22 de Março, e o Fundo Ambiental, criado pelo 9. O município que não tiver cumprido as acções
decreto-lei 42-A/2016 de 12 de Agosto, con- por ele declaradas como executadas nos termos
tribuirão com o que vier a ser determinado anual- do nº7, receberá no ano seguinte as compensações
solicitadas nos termos do nº5 com dedução do
mente no Orçamento do Estado.
3. Também para o efeito do estabelecido no nº1 valor correspondente ao não cumprimento
deve em cada ano o município identificar, para agravado de 20%.
efeito de transferência para ele do respectivo mon- 10. As informações referidas neste artigo deverão
tante das acções previstas nos artigos 21, 22 e 23, ser transmitidas de preferência por via elecas acções que se propõe fazer no ano seguinte, in- trónica.
dicando, em relação a cada uma, o custo correspondente, tendo em conta a sua extensão e o
Artigo 26.º
custo médio que for fixado nos termos do nº4,
Plano e prazo para constituição
como a seguir vai indicado:
das acções previstas neste capítulo
a) Por abertura de cada quilómetro de estradão
florestal.
Cada município elaborará, no prazo de 12 meses
b) Por organização de cada hectare de faixas de após a entrada em vigor desta lei, plano para a
terreno de servidões em prédios florestais.
execução, no prazo de 10 anos, das acções previsc) Por cada uma das acções previstas no artº22º tas neste capítulo necessárias para prevenção de
para os fins indicados nele.
fogos florestais no seu território, dando conheci4. Os custos médios referidos no nº3, que poderão mento dele às entidades referidas no artº29º, nº1.
variar de acordo com as condições orográficas e
climáticas de cada região, serão fixados pelo MinArtigo 27.º
istério da Finanças com prévia consulta à AssociRequisição do uso temporário de prédios
ação Nacional dos Municípios Portugueses, do
florestais ou a mato por interesse público
que será dada informação a cada município e
1. Pode ser requisitado pelo órgão executivo do
também tornada pública.
5. Até ao fim de cada ano cada município trans- município o uso temporário de prédios florestais
mitirá ao Instituto da Conservação da Natureza situados no seu território, cuja vegetação arbuse das Florestas (ICNF) a informação referida no tiva ou herbácea tenha altura superior a 70 centímetros e as árvores não estejam desramadas em
nº3.
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pelo menos 1/2 da sua altura a partir do solo.
2. A requisição será feita com efeitos imediatos,
devendo:
a) Ser reconhecida como necessária para prevenção de fogos florestais ou redução da sua capacidade de progressão.
b) Constar da requisição os fins dela e o prazo
por que é feita.
c) Serem indicadas as acções a executar no prédio e fazer-se a identificação dele com a indicação
da freguesia, do local de situação, a área aproximada e, se possível, a identificação do titular ou
titulares do direito de propriedade ou de usufruto
e a identificação matricial ou cadastral.
d) Sem prejuízo da imediata eficácia da requisição, ser comunicado o teor da requisição por
qualquer meio, incluindo por escrito, ao titular do
direito do direito de uso do prédio, observando-se
também, com as devidas adaptações, o previsto
no artº21º, nº3.
3. O município, em coordenação com a freguesia,
exercerá no prédio ou prédios requisitados o uso
adequado aos fins da requisição durante o prazo
previsto na requisição até serem cumpridos os fins
dela, ou até o titular do direito de administração
do prédio assumir por escrito a obrigação de:
a) Desramar as árvores do prédio ou prédios até
pelo menos 1/2 da sua altura acima do solo.
b) Cortar rente ao solo a vegetação arbustiva e
herbácea no sobcoberto do arvoredo do prédio.
c) Manter a vegetação arbustiva e herbácea do
prédio com altura não superior a 30 centímetros.
d) Respeitar o prazo que for fixado para executar o cumprimento das acções referidas nas
alíneas a) e b).
4. Os titulares de direito sobre os prédios cujo
uso for requisitado não têm direito a indemnização, mas mantêm o direito ao mato, à lenha e à
madeira que do uso pelo município resultarem, se
forem retirados em prazo não superior a 15 dias.
5. Se os titulares desses prédios tiverem dever
legal de neles praticar actos de prevenção de fogos
florestais ou em matos nos termos desta lei, indemnizarão o município por valor correspondente
às despesas com as acções correspondentes que
para o efeito tiver executado.

Artigo 28.º
Edificações urbanas fora do perímetro urbano
de cada aglomerado populacional
1. A partir da entrada em vigor desta lei, sem
prejuízo da competência dos municípios sobre edificações urbanas, não podem ser construídos
habitações, edifícios para indústria, comércio,
serviços, armazenamento e para outros fins não
directamente relacionados com a agricultura ou
a floresta em prédios florestais fora do perímetro
urbano de cada aglomerado populacional estabelecido pelo município, ou de parque industrial ou
de serviços legalmente criado.
2. No interior do perímetro urbano de aglomerado populacional e de parque industrial ou de
serviços, não podem ser feitas as acções florestais
referidas no artº1º desta lei.
3. Os titulares de prédios florestais no interior de
perímetro de aglomerado populacional têm o
dever de:
a) Mobilizar o solo deles em maio ou junho de
acordo com as características climáticas da região
para eliminar os arbustos e as plantas herbáceas,
ou no mesmo período de tempo cortar rente ao
solo essa vegetação.
b) Afastar pelo menos 10 metros as árvores florestais entre elas e das edificações confinantes, incluindo das edificações destinadas a actividade
pecuária ou a armazenamento de produtos agrícolas.
c) Manter as árvores florestais desramadas até
metade da sua altura.
4. O limite entre a copa de árvore florestal existente em prédio urbano e a estrema de prédio urbano confinante não pode ser inferior a 10 metros.
5. As edificações situadas fora de perímetro urbano de aglomerado populacional devem ser protegidas de fogos pelas medidas preventivas
seguintes:
a) Entre cada edificação destinada a habitação,
indústria, serviços, armazenamento não relacionada com a pecuária ou a floresta e o terreno
confinante com arvoredo florestal ou a mato deve
mediar faixa de terreno com a largura mínima de
30 metros sem arvoredo florestal.
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b) A vegetação arbustiva e a restante não agrícola ou de jardim na faixa referida na alínea a)
deve ser cortada rente ao solo em maio ou junho
de acordo com as condições climáticas da região.
c) Na faixa referida na alínea a) não podem ser
mantidos materiais combustíveis.
6. Se as edificações indicadas no nº4 se destinarem a pecuária ou a apoio a agricultura ou a
cultura florestal, devem ser protegidas de fogos
florestais pelas medidas seguintes:
a) Cada edificação deve estar separada de árvores
florestais cerca de 10 metros.
b) Até distância de cerca de 30 metros em redor
de cada edificação as árvores devem manter distância entre si de cerca de 10 metros.
c) A vegetação arbustiva e herbácea não agrícola
nem de jardim no espaço referido na alínea b)
deve ser cortada rente ao solo em maio ou junho
de acordo com as condições climáticas da região.
7. As medidas de protecção contra fogos referidas
nos nº4 e 5 devem ser cumpridas pelo titular do
direito às edificações no terreno cuja administração lhe competir.
8. Se as distâncias referidas na alínea a) do nº4 e
nas alíneas a) e b) do nº5 abrangerem terreno de
terceiro, nesse terreno as acções referidas nesses
nº4 e 5 devem ser cumpridas como a seguir se indica:
a) Na parte que abranger terreno de terceiro, se
a edificação ou edificações referidas nos nº4 e 5
tiverem sido construídas em data anterior a nela
haver arvoredo florestal ou mato, devem ser
cumpridas pelo titular do direito de administração dessa parte.
b) Nos casos referidos na alínea a) as acções limitam-se às árvores florestais ser separadas entre si
cerca de 10 metros, ser desramadas até metade da
sua altura e a vegetação no sobcoberto do arvoredo florestal ser cortada rente ao solo em maio
ou junho de acordo com as condições climáticas
da região.
9. Se as edificações referidas no nº4 e 5 tiverem
sido construídas depois de haver arvoredo florestal ou mato no terreno de terceiro, o cumprimento das acções de prevenção referidas no nº7

incumbe ao titular do direito de administração da
edificação ou edificações, sendo as correspondentes acções encargo dele.
10. No caso previsto no nº8 o titular do direito
de administração da edificação deve avisar por escrito o terceiro titular do direito de administração
do terreno referido no nº7 de que vai executar as
acções preventivas nesse mesmo número referidas,
indicando o dia e a hora para o início delas.
11. No dia e hora que forem indicados nos termos
do nº9, o titular do direito de administração da
edificação ou edificações pode por si ou por outrem dar início às acções preventivas de fogos.
12. Se houver oposição do terceiro a que se refere
o nº9 à execução das medidas preventivas nele
referidas, assume ele o dever de as executar, devendo concluir a sua execução em prazo não superior a 30 dias após a recepção do aviso referido
no mesmo número.
Artigo 29.º
Informação pelos municípios das medidas
estruturais de prevenção de fogos florestais
1. Cada município informará os serviços de
bombeiros do concelho, a Autoridade Nacional de
Protecção Civil e o Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas (ICNF) das servidões
administrativas que tiver constituído e mantiver
no seu território e também da rede de estradões e
outras vias nele existentes capazes de permitir a
circulação de meios de combate a fogos florestais
com as respectivas descrições, representações cartográficas e características.
2. Cada município informará também as entidades referidas no nº1 da identificação de cada
prédio florestal prevista no artº24º.
Artigo 30.º
Compatibilização das servidões administrativas
com os projectos de acções florestais e os deveres
legais de prevenção de fogos florestais
1. As servidões previstas neste capítulo não desobrigam os titulares do direito de administração
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de prédios florestais de cumprir as obrigações
decorrentes desta lei e as que constarem de projecto de acção florestal aprovado, salvo na parte
em que se tornarem desnecessárias em consequência das servidões outras acções municipais de prevenção de fogos florestais.
2. No cálculo do valor de indemnização por constituição de servidões nos termos deste capítulo
nos termos deste capítulo ter-se-á em conta o disposto no nº1.

tivas referidas na parte final do nº11 do artº29º é
punida com coima de 1.000 a 100.000 euros.
3. A competência para a aplicação das coimas é
do município em cujo território a acções correspondentes forem praticadas ou não cumpridas se
obrigatórias, sendo o valor das coimas receita municipal.

Artigo 31.º
Sanções por não cumprimento
do estabelecido neste artigo

Artigo 32.º
Código Florestal

1. São punidas com coima de 100 € a 100.000 €
em função da gravidade do risco criado para a
prevenção ou o combate a fogo florestal ou em
mato, sem prejuízo da sanção penal aplicável se o
facto corresponder também a crime:
a) A oposição à execução de acções correspondentes ao exercício das servidões constituídas nos
termos desta lei.
b) A oposição ao exercício do uso temporário por
requisição prevista no artº27º e o incumprimento
das obrigações assumidas nos termos do nº3 do
mesmo artigo.
c) O incumprimento das acções de prevenção de
fogos florestais previstas nos nº1 a 10 do artº28º.
2. A não execução em tempo das acções preven-

1. O governo nomeará comissão para a elaboração de projecto de Código Florestal que reúna
as normas legais reguladoras do sector das florestas.
2. A comissão deverá ser composta por técnicos
do sector florestal e por um representante de cada
partido com assento parlamentar que aceitar designá-lo, podendo esse representante fazer-se
acompanhar de técnico ou técnicos da sua escolha.
3. A comissão será constituída no prazo de um
ano após a entrada em vigor desta lei e concluir o
seu trabalho no prazo de 2 anos, que poderá ser
prorrogado até 3 anos por decisão fundamentada
da comissão.

Capítulo IV
Codificação da legislação florestal
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