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Parque Florestal 
de Vila Real

Criação do 
Fundo de 
Fomento 
Florestal, 
mais tarde 
Direção-
Geral do 
Fomento 
Florestal

1965 1972

Criação do 
Instituto dos 
Produtos 
Florestais 
(IPF), a 
partir de 
vários 
organismos 
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fileiras 
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Lei de Bases Lei de Bases 
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Reforma 
Estrutural do 
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medidas

2008
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Paul do Boquilobo

1970 - Parque 
Nacional da 
Peneda-Gerês 
(DG Serviços 
Florestais e 
Aquícolas)

1971 - Criação 
formal através 
do DL187/71 
de 8 maio

1970/1 1975

Criação da 
Secretaria 
de Estado do 
Ambiente.

É criado o 
Serviço 
Nacional de 
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Reservas e 
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Paisagistico
(SNPRPP)

1993

Legislação 
concretiza a 
Rede 
Nacional de 
Áreas 
Protegidas

É criado o 
Instituto da 
Conservação 
da Natureza 
(ICN)
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Restruturação 
do ICN dá
lugar ao 
Instituto da 
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(ICNB)

2008

Regime 
jurídico da 
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e da 
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Dec.-Lei 
142/2008

2012

É criado o 
Instituto da 
Conservação 
da Natureza
e das 
Florestas 
(ICNF)

1987

Lei de Bases 
do Ambiente 
regulamenta 
a Rede 
Nacional de 
Áreas 
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É criado o Serviço Nacional 
de Parques, Reservas e

Conservação da Natureza 
(SNPRCN)

1983
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2000

Fórum das Nações 
Unidas sobre 
Florestas (UNFF)

2007 – UNFF 
adopta o  
Instrumento 
Juridicamente Não 
Vinculativo sobre 
Todos os Tipos de 
Florestas

2015 – decisão 
sobre evolução ou 
não para uma 
Convenção Global 

sobre Florestas

Portugal
participa desde

2009

Acordo 
Internacional 
das Madeiras 
Tropicais,2006 
(ITTA, 2006)

Para a promoção 
do comércio de 
madeiras 
tropicais 
provenientes de 
fontes 
sustentáveis  

Portugal já tinha 
ratificado 
ITTA, 1983
ITTA, 1994

Portugal
Ratificou em

1990
1993
1998
2003
2007
2011

Decisões 
Conferências 
Ministeriais 
para a Proteção 
das Florestas na 
Europa FOREST 
EUROPE relativas 
a oportunidades e 
ameaças comuns 
às florestas de 
cerca de 40 
países Pan-
Europeus

2013 - decisão 
sobre evolução ou 
não para uma 
Convenção 

Europeia sobre 

Florestas

Portugal
assinou em

1996

Convenção das 
Nações Unidas 
de Combate à
Desertificação

Relativa ao 
combate à
degradação da 
terra nas zonas 
áridas, semi-
áridas e sub-
húmidas secas 
em resultado de 
vários factores
(ex: alterações 
climáticas e ação 
humana)

Portugal
ratificou em

2013

Entrada em 
vigor em
Portugal

Regulamento 
(CE) n.º
995/2010 do 
Parlamento 
Europeu e do 
Conselho, de 
20 de 
Outubro, que 
estabelece as 
obrigações 
dos 
operadores 
que colocam 
madeira e 
produtos 
derivados da 
madeira no 
mercado

Compromissos internacionais
e comunitários (EU) – Florestas

Lagoa de Santo André

Diretiva Regime 
Fitossanitário

Diretiva 2000/29/CE do 
Conselho, de 8 de Maio 
de 2000, relativa às 
medidas de proteção 
contra a introdução na 
Comunidade de 
organismos prejudiciais 
aos vegetais e produtos 
vegetais e contra a sua 
propagação no interior da 
Comunidade (Regime 
Fitossanitário)

Diretiva 
MFR

Diretiva 1999/105/CE do 
Conselho, de 22 de 
Dezembro de 1999, relativa à
comercialização de Materiais 
Florestais de Reprodução 
(MFR) 

1999

2000



1980

Convenção
Washington
(CITES)

Sobre o 
Comércio 
Internacional 
de Espécies 
de Fauna e 
Flora 
Selvagens 
Ameaçadas 
de Extinção

1980

Convenção
RAMSAR

Sobre as 
Zonas 
Húmidas de 
Importância 
Internacional

Portugal
ratificou em

Portugal
ratificou em

1992

Convenção 
sobre 
Diversidade 
Biológica

Relativa à
Biodiversidade

Portugal
assinou em

1979

Convenção
de Berna

Relativa à
Vida 
Selvagem e 
os Habitats 
Naturais na 
Europa 

Portugal
assinou em

1979

Convenção
de Bona

Relativa à
Conservação 
de Espécies 
Migradoras 
da Fauna 
Selvagem

Portugal
assinou em

EUROBATS
Acordo 
Conservação 
Morcegos

AEWA
Acordo 
Conservação 
Aves Aquáticas 
Migratórias

ACCOBAMS
Acordo 
Conservação 
Cetáceos

Protocolo
Nagóia
(Set, 2011)
ABS

2002

Entrada em 
vigor em
Portugal

Convenção 
para a 
Regulação
da Atividade 
Baleeira

Compromissos internacionais
e comunitários (EU) – Conservação da Natureza

Lagoa de Santo André

Diretiva 
Aves

Diretiva Comunitária 
79/409/CEE, 
destinada à proteção 
das populações 
selvagens das várias 
espécies de aves no 
seu território da União 
Europeia

Diretiva 
Habitats

Diretiva Comunitária 
92/43/CEE, destinada a 
assegurar a Biodiversi-
dade através  da 
conservação dos habitats 
naturais (anexo I) e de 
espécies da flora e da 
fauna selvagens (anexo II) 
considerados ameaçados 
na UE

1997

1991



O InstitutoO Instituto da da ConservaConservaççãoão da da Natureza Natureza e das e das Florestas, Florestas, I.P.I.P.



assegura as funções de autoridade nacional para a conservação da 
natureza e de autoridade florestal nacional

É um instituto público integrado na administração indireta do Estado, 
dotado de autonomia administrativa e financeira. 

Prossegue atribuições do Ministério da Agricultura, do Mar, do 
Ambiente e do Ordenamento do Território.

Propor, acompanhar e assegurar a execução das políticas de 
conservação da natureza e das florestas, visando a conservação, a 
utilização sustentável, a valorização, a fruição e o reconhecimento 
público do património natural e dos espaços florestais, fomentando a 
competitividade das fileiras florestais e assegurando a defesa da 
floresta.

Missão

A Missão



O Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas - Organização

Conservação da Natureza e
Florestas do Norte

Conservação da Natureza e
Florestas do Centro

Conservação 
da Natureza e
Florestas de 
Lisboa e Vale 
do Tejo

Conservação da Natureza e
Florestas do Algarve

Conservação da Natureza e
Florestas do Alentejo

planeamento e assuntos 
internacionais

gestão das áreas classificadas, 
públicas e proteção florestal

gestão dos recursos naturais e 
conservação da natureza

gestão e produção florestal

administrativa e
financeira

Instrumentos 
financeiros

Regiões

Áreas Protegidas



Conservação da Natureza e Florestas - Sinergias



REN
Reserva 
Ecológica
Nacional

RAN
Reserva 
Agrícola 
Nacional

DPH
Domínio 
Público
Hídrico

Sistema Nacional 
de Áreas Classificadas (SNAC)

C.
Outras áreas 
classificadas ao 
abrigo de 
compromissos 
internacionais
(ex. Ramsar, 
Reservas da 
Biosfera, …)

A.
Áreas Protegidas 
integradas na rede 
nacional

B.
Rede Natura 2000

1.820.978 ha
21,4 % território

Colónia de Colhereiros no Estuário do Sado

Instrumentos da Política de Conservação
da Natureza e da Biodiversidade

A Rede Fundamental de Conservação da Natureza é a 
infraestrutura básica para a conservação da natureza e 
biodiversidade 

(in Regime Jurídico da Conservação da Natureza DL N.º 142/2008)



7,6%
de Portugal 
continental

Área terrestre:

680.789 ha

Área marinha:

46.394 ha

Estuário do Tejo

Áreas Protegidas



Sítios de Importância Comunitária

17,4%
território

(Diretiva Habitats)

96 sítios - 1.678.800 ha

Zonas de Proteção Especial
(Diretiva Aves)

59 sítios - 1.047.800 ha
10,8%
território

Total: 21,4%

Brumas da Mourela - PNPG

Rede Natura 2000



Outras áreas classificadas ao abrigo
de compromissos internacionais

Áreas Protegidas 
transfronteiriças 
Parque internacional -
Protocolos Portugal-
Espanha

Portugal  cont.(3)
•Paul do Boquilobo (1981)
•Parq. Nac. Peneda-Gerês
•Arquipelago das Berlengas

Açores (3):
lhas do Corvo, Graciosa e
Flores) e
Madeira (1): Santana

Reservas da Biosfera
(Programa Man & 
Biosphere, UNESCO)

Reservas 
Biogenéticas

7 sítios 2 sítios 9 sítios

Portugal (9)
•Matas Palheiros /Albergaria 
•Planalto Central S Estrela 
•Serra da Malcata
•Mata da Margaraça
•Paul de Arzila
•Berlenga
•Estuário do Tejo
•Serra da Arrábida
•Ponta de Sagres

Nota: Atualmente todos 
os sítios estão integrados 
na Rede Natura 2000

• Gerês – Xurês
• Tejo/Tajo Internacional

Em Portugal existem 
13 sítios, dos quais 
destacamos 5:

•Arte Rupestre 
Pré-histórica Côa
•Paisagem Cultural de    
Sintra
•Região Alto Douro  
Vinhateiro

Açores (1) Paisagem 
vinícola  Ilha do Pico  
Madeira (1) Laurissilva

Sítio do 

Património Mundial 
(UNESCO)

5 sítios

Sítios Ramsar

28 sítios

Geoparques

2 sítios

• Arouca
• Naturtejo da Meseta 
Meridional

Portugal (16)
•L Bertiandos e S Pedro A.
•Planalto Superior S Estrela
•Paul Arzila
•Paul Madriz
•Paul Taipal
•Estuário Mondego
•Polje Mira Minde
•Paul Boquilobo
•Paul Tornada
•Estuário do Tejo
•Estuário do Sado
•Lagoa de Albufeira
•Lagoa S André e Sancha
•Ria de Alvor
•Ria Formosa
•Sapal de Castro Marim

Açores (12)



ex-AFN

gestão dos mesmos recursos 
do mesmo território 

florestas e outras formações vegetais espontâneas, 
fauna silvestre, recursos aquícolas, solos, entre outros



floresta
39%

matos
21%

improdutivos
2%

águas interiores
2%

agricultura
33%

áreas sociais
3%

EspaEspaçços florestais : 64% os florestais : 64% 
FlorestasFlorestas:  39%39%

Integram : 
• Povoamentos florestais
• Matos e pastagens
• Terrenos incultos  (como afloramentos rochosos)
• Águas interiores neles incluídas

5.º Inventário Florestal Nacional,
2005-06 - AFN

Espaços Florestais



Fonte: FAO (Forest Resources Assessment 2010)

Estrutura e
Regime da Propriedade Florestal

• Pulverizada a norte e no litoral, de maior dimensão a sul e no interior;

• 400000 proprietários e 6,5 milhões de prédios rústicos;

• Em muitas regiões com uma significativa taxa de abandono de gestão;

• Espaços florestais esmagadoramente privados (90%).

Fontes: J.H. Saraiva (dir.) 1983, AFN

Terrenos públicos e 
comunitários gestão ICNF



5.º Inventário Florestal Nacional 

2005-06 - AFN

Ocupação Florestal
Continente



103 ha

Evolução da Área Arborizada 1902 - 2005



Medidas e Ações de Intervenção :

• dirigidas ao maneio direto de 
espécies, habitats, ecossistemas e 
geosítios

• associadas a atividades socio-
económicas visando a manutenção ou 
recuperação, para um estado 
favorável, de espécies e habitats, 
ecossistemas  geosítios  através do seu 
maneio.

Correspondem à:

regulação,
ordenamento,
monitorização, 

acompanhamento, 
cadastro, 
fiscalização, 
apoio às ações de conservação ativa,
visitação,
comunicação e vigilância dos valores 

naturais classificados

+

Barrancos - PNN

Modos de Gestão



Os parques nacionais e os parques 
naturais de âmbito nacional têm um plano 
de ordenamento.

As reservas naturais e as paisagens 
protegidas de âmbito nacional só se 
exigido aquando da sua classificação.

As AP de âmbito regional ou local e os 
monumentos naturais de âmbito nacional 
não dispõem de plano de ordenamento. 

Os planos de ordenamento das AP de 
âmbito nacional são elaborados/ 
coordenados pelo ICNF.

São instrumentos de apoio à decisão e 
estabelecem objetivos para a gestão;

Enquadram a gestão dos recursos naturais 
numa visão de médio e longo prazo e 
facilitam as decisões diárias;

Identificam e atribuem prioridades às 
ações de gestão dos recursos naturais;

Envolvem as entidades e comunidade 
local.

O ICNF aposta no desenvolvimento de 
planos para orientar a gestãogestão de: 
Áreas Protegidas/ Espécies prioritárias/ 
Habitats

+

Carrasqueira - RNES

Instrumentos de Planeamento e Gestão



Carrasqueira - RNES

Planeamento Florestal - Instrumentos

EstratEstratéégia Nacional para as Florestasgia Nacional para as Florestas

Planos Regionais de 
Ordenamento Florestal

PROF

Plano Nacional DFCI

Planos de Gestão Florestal

PGF /PUB

Planos Municipais 

DFCI/POM

ações e projetos florestais

Planos Distritais DFCI/POD

PEIF
Planos de Ordenamento 

e Gestão Cinegética

Ordenamento Aquícola

ZIF

PANCD



Proteção Florestal – Defesa contra Incêndios

� ICNF - responsável pela coordenação do primeiro dos três pilares do 
Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (SNDFCI) - a 
Prevenção Estrutural.

� GNR - coordena as actividades de vigilância e fiscalização. 

� ANPC - coordena o combate. 

Prevenção Estrutural

ICNF



Proteção Florestal – Defesa contra Incêndios

Área intervencionada 

Área ardida

Gestão de Combustíveis:

Nos últimos 3 anos cerca de 
100.000 hectares de espaço 

florestal com gestão de matos. 
(9.000 ha em faixas de rede primária)

Potencia uma protecção efectiva de 
2.000.000 hectares de floresta. 

+
262 gabinetes tgabinetes téécnicos florestais municipaiscnicos florestais municipais

ee
172172 organizaorganizaçções de produtores florestaisões de produtores florestais

(registadas na AFN)(registadas na AFN)



Proteção Florestal - Fitossanidade

REDUÇÃO DO DECLÍNIO E DA 
INCIDÊNCIA DE NMP

ERRADICAÇÃO

Nemátodo da madeira do pinheiro

Programa Programa 
Operacional de Operacional de 

Sanidade FlorestalSanidade Florestal



Projeto BIOMARES. 

Recuperação das pradarias 
marinhas;  colocação de boias 
amigas do ambiente; conciliação de 
atividades náuticas com proteção 
ambiental.

Parceiros: CCMAR - Centro de Investigação 
em Ciências do Mar 
(Univ. Algarve), ICNB, IPIMAR, ISPA, CSIC  -
Consejo Superior de Investigación 
Cientifica,  SECIL, Lda.

Zona

BZona

A 1

5
4

2
3

7

1

C
C
M
A
R

RecuperaRecuperaçção e Gestão da Biodiversidadeão e Gestão da Biodiversidade

do Sdo Síítio Parque Marinho Arrtio Parque Marinho Arráábida bida –– EspichelEspichel



Objetivos: melhorar o estatuto de 
conservação da população; 
monitorizar a qualidade do habitat; 
sensibilizar e envolver a opinião 
pública; operacionalização do plano .

27 roazes no estuário do Sado em 2012

Fo
to

 R
aq

u
el

 G
as

p
ar

Roazes  - RNES

Despacho n.º 21997/2009 ( D.R. n.º 192, Série II de 2009-10-02)

Aprova o Plano de Ação para a Salvaguarda e Monitorização da População 
de Roazes do Estuário do Sado, para vigorar entre 2009 e 2013.

Plano de ação para a salvaguarda e monitorização

dos roazes do estuário do Sado



Missão:  Garantir a viabilidade das populações de  
Saramugo, espécie emblemática em vias de extinção,
e a recuperação e valorização dos ecossistemas 
associados, ao serviço  da conservação das espécies 
autóctones, enquanto  património natural e cultural 
da bacia hidrográfica do Guadiana.

Criticamente em perigo segundo 
o livro vermelho dos vertebrados 
de 2005

1980 2000 2010

Bacia hidrográfica do Guadiana,
distribuição do Saramugo

Plano de Ação para a Conservação do Saramugo



Objetivo:  viabilizar a conservação 
da espécie em território nacional, 
invertendo o processo de declínio 
das populações que conduziu à
situação atual de pré-extinção.

• Cooperação com Espanha
• implementação desde 2008 em parceria 

(Organizações do setor da caça; universidades; 
ONGAs; outros)

• ex-situ (18 animais) desde 2009/ nasceram 17 
crias em 2012

• in-situ, preparação para reintrodução de acordo 
com critérios da UICN em articulação com 
Espanha (Life IBERLINCE)

Crias no Centro Nacional de Reprodução do 
Lince-Ibérico, em Silves

Despacho n.º 12697/2008, D.R. n.º 87, Série II de 2008-05-06
Aprova o Plano de Ação para a Conservação 
do Lince-ibérico em Portugal.

Plano de Ação para a Conservação 

do Lince-ibérico em Portugal



Ordenamento cinegético

Zonas de caça associativas

Zonas de caça turísticas

Zonas de caça nacionais

Zonas de caça municipais

Zonas de caça

� 88% do território cinegético está ordenado

� 260 000 caçadores

� Valor estimado 80 M€ /ano

O Setor da Caça



Zonas de Caça Área total 
(ha)

Área em AC 
(ha)

%

Associativas 2 971 000 
894.6

696 289.6 23

Municipais 2 844 848.4 475 878.1 17

Justiça 328.3

Nacionais 43 311.0 34 031.0 79

Turísticas 1 214 316.0 306 646.9 25

TOTAL 7 074 370.07 074 370.0 1 513 173.91 513 173.9 2121

Ordenamento Cinegético em Áreas Classificadas



O Setor da Pesca – Águas interiores

Ordenamento da pesca nas águas 
interiores

150 000 pescadores desportivos  licenciados  e  
900 pescadores de águas interiores

Águas salmonídeas

Zonas de proteção

Áreas de pesca

Zonas de pesca
profissional



� Mais de 5 000 empresas5 000 empresas, com cerca de 60 000 trabalhadores60 000 trabalhadores

� Exportações na ordem de €€ 1 288 milhões1 288 milhões

� Principais subsetores: serração, indústria de painéis, construção civil, 
mobiliário, logística 

Principais fileiras silvo-industriais

IndIndúústria da madeira e do mobilistria da madeira e do mobiliááriorio



Produção anual:

•2.200.000 ton pasta eucalipto

•170.000 ton de pasta de resinosas

•1.500.000 ton de papel

•320.000 ton de papel kraftliner

Exportações: €€ 2122 milhões2122 milhões

Principais fileiras silvo-industriais

IndIndúústria da pasta e do papelstria da pasta e do papel



� Portugal é o llííder mundial na produder mundial na produçção ão de cortiça e na exportação de 
produtos suberícolas

� Exportação anual superior a €€ 800 milhões800 milhões, sobretudo de rolhas e 
aglomerados

�� 90% 90% da cortiça e produtosprodutos suberícolas são exportadosexportados

Principais fileiras silvo-industriais

IndIndúústria da cortistria da cortiççaa



•• 1,3 % do PIB (apenas silvicultura e fileiras silvo1,3 % do PIB (apenas silvicultura e fileiras silvo--industriais)industriais)

•• 11,8 % do VAB industrial11,8 % do VAB industrial

•• 12 % das exporta12 % das exportaççõesões

•• 260 000 empregos no setor260 000 empregos no setor

Principais fileiras silvo-industriais

Valores globaisValores globais

Evolução do balanço comercialEvolução do valor absoluto das exportações 



Desafios e Oportunidades



Desafios  e Oportunidades

Necessidade gestão 
activa para promover a 

diversidade e, 
simultaneamente, 

diminuir os riscos de 
fogos florestais.



Modelos de Exploração de Recursos Naturais



Valorização pela presença, ou pelo regresso, de espécies 
ameaçadas ou de elevado estatuto de proteção

Valorização do Território



outros produtos da FlorestaValorização do Território



outros produtos da FlorestaValorização do Território



outros produtos da FlorestaValorização do Território



“Nas sociedades modernas, 
a política de conservação da natureza e da biodiversidade 
enfrenta o desafio de se assumir como um 
serviço público que garanta a gestão ambiental do território, 
num quadro de valorização do 
património natural e de adequado usufruto 
do espaço e dos recursos. “

É também “um motor de desenvolvimento local 
e regional, […] com o envolvimento e 
participação de toda a sociedade, numa lógica 
de benefício comum.” (in Regime Jurídico da Conservação da 

Natureza - Decreto-Lei nº 142/2008, de 24 de Julho) 

Salinas  - Rio Maior

Áreas Classificadas - Catalisadores
do Desenvolvimento Local e Regional



Turismo de Natureza  e Visitação



Apoio ao desenvolvimento local

• Turismo em espaço Rural

• Gastronomia

• Certificação de Produtos

Valorização económica das
Áreas Protegidas



A marca 
“Parques de Portugal”
é um instrumento para 
colocar valor económico 
na natureza e promover a 
visibilidade social 
do património natural. 
Procura contribuir para o 
desenvolvimento de uma 
consciência coletiva sobre 
a biodiversidade e a 
conservação da natureza.

Marca Parques de Portugal



Desafios e Oportunidades 



Desafios e Oportunidades

O valor do 
património natural 
é um ativo 
associado ao 
desenvolvimento 
regional



Produção

Proteção

Biodiversidade



www.icnf.pt

Muito obrigada pela vossa atenção


