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Diversos indicadores económicos, sociais e ambientais confir-
mam que o sector florestal é absolutamente estratégico para o fu-
turo de Portugal. Foi com base neste pressuposto que a Associação
para a Competitividade da Indústria da Fileira Florestal (AIFF)
lançou um estudo para o sector florestal português (representado
pelas espécies sobreiro, pinheiro e eucalipto). Da análise realizada,
constata-se que é necessário apostar no cenário de desenvolvi-
mento florestal de modo a que este sector possa crescer de forma
sustentável. O cenário de desenvolvimento florestal, com o au-
mento da área florestal e a promoção de uma gestão florestal sus-
tentável, mostra ser possível reduzir significativamente os valores
de importação, contribuindo para a sustentabilidade das empre-
sas do sector e, consequentemente, para o país. Isto porque as in-
dústrias de base florestal são o paradigma do que se pretende para
a economia portuguesa do futuro, pois são fortemente exportado-
ras, comercializam os seus produtos em mais de cem países, são lí-
deres de mercado em alguns segmentos onde actuam e, sobretu-
do, encontram-se alicerçadas, maioritariamente, na utilização de
matérias-primas nacionais, sendo que a taxa de incorporação de
valor acrescentado nacional do sector é superior à média nacional.

Alguns dados a reter: o sector florestal emprega directa-
mente mais de 135 mil pessoas e muitas outras indirectas;
atinge um volume de exportações superior a quatro mil mi-
lhões de euros (9,9 por cento do total nacional) e contribuiu
com 1,8 milhões de euros para a balança comercial; tendo re-
gistado um crescimento de 40,8 por cento entre 2004 e 2011.

Para além da contribuição económica, o sector florestal
desempenha uma importante função ao nível social e am-
biental, contribuindo para a fixação das populações em zonas
mais desfavorecidas e com maior risco de desertificação, para
a mitigação dos efeitos das alterações climáticas, para a me-
lhoria da qualidade da água e para a conservação dos solos,
habitats e da biodiversidade.

O estudo evidencia, pelas razões apresentadas, a necessi-
dade urgente de se inverterem as atuais tendências, criando
condições que atraiam capital para o sector, em particular
para a produção (o investimento florestal, dadas as suas ca-
racterísticas de retorno a longo prazo e elevada percepção de
risco associado, é pouco atractivo), que promovam o aumento
da produtividade dos povoamentos já instalados, contribuam
para a existência de novas áreas plantadas e reduzam o risco
de incêndio e de ataques de pragas e/ou doenças dos espaços
florestais, através do aumento da sua resiliência.

Para se inverter o ciclo vicioso em que se encontra a produção
florestal são necessárias quatro reformas estruturais: promover e
capacitar formas de gestão florestal agrupada, profissional e certi-
ficada; desenvolver a investigação, a formação e a extensão; tor-
nar positiva a rentabilidade individual da produção florestal, atra-
vés de incentivos ao investimento; e, por último, reformar estru-
turalmente o modo de governação do sector florestal.

Para se entrar num novo ciclo de mudança é fundamental
redefinir o papel da floresta para a sociedade, para a economia
e para o País, o qual passa pela consciencialização da profunda
relevância e inesgotável riqueza da floresta, nas suas múlti-
plas funções directas e indirectas, e não resumir a importân-
cia do sector ao flagelo dos incêndios e a zonas lúdicas.

O Estudo Prospectivo para o Sector Florestal foi desenvolvido
pelo consórcio constituído pela CONSULAI, Instituto Superior de
Agronomia (ISA) e Universidade Católica Portuguesa – Centro
Regional do Porto (UCP). ■ info@apcor.pt
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Sector florestal é
estratégico para Portugal
É necessário apostar no cenário de desenvolvimento florestal
de modo a que este sector possa crescer de forma
sustentável, revela análise da AIFF.


