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Parecer da Quercus sobre a Proposta de Código Florestal 

 
 
Introdução 
 
 
A Quercus vem apresentar a sua posição sobre a proposta do Código Florestal, na fase 
da consulta pública, apesar do Governo nunca ter divulgado qual o prazo para a referida 
consulta. 
Consideramos que o pedido de autorização legislativa solicitado, para o Governo aprovar 
a proposta do Código Florestal era desnecessário, dado que o mesmo deveria ser 
aprovado pela Assembleia da República através de Lei e não de Decreto-Lei governativo. 
Dado que esta legislatura está na sua fase final, consideramos que a proposta apenas 
deverá ser aprovada na próxima legislatura, dado que a sua regulamentação vai ser 
efectuada pelo próximo Governo. 
A Lei de Bases da Política Florestal (Lei n.º 33/96, de 17 de Agosto), ao ser agora 
revogada, vem rever alguns aspectos da política sectorial das florestas. Recordamos que 
esta Lei foi aprovada por unanimidade na Assembleia da República, após extensa 
discussão pública, situação que não aconteceu amplamente para esta Proposta do 
Código Florestal.  
A Estratégia Nacional para as Florestal aprovada em 2006 reconheceu que uma das 
prioridades para aumentar eficácia da Administração era a racionalização do quadro 
legislativo.  
Este Código Florestal propõe-se integrar o quadro legal relativo à floresta no pressuposto 
que a base da legislação florestal, está desadequada face à realidade. 
Apresenta-se como globalmente positiva a integração coerente de toda a legislação 
florestal, codificando o que estava disperso por 60 diplomas, desde a instituição do 
Regime Florestal em 1901, no entanto, o facto de ainda não estar discutida a legislação 
regulamentar que deverá ser publicada no prazo de 12 meses após aprovação deste 
Código, levanta dúvidas sobre a permissividade de alguns temas aqui previstos, face ao 
regime existente. 
A protecção das espécies florestais autóctones pode ficar fragilizada com as normas 
previstas nesta proposta de Código Florestal e sua consequente regulamentação. 
A proposta do Estado ampliar o regime florestal total, devia ser integrada com a Lei dos 
baldios, situação que carece do devido esclarecimento.  
Apesar de conter algumas inovações, surgem também nesta proposta, excepções 
inqualificáveis que em nada ajudam a conservar e desenvolver o sector florestal. 
Assim, efectuamos comentários aos artigos que nos parecem mais incoerentes para a 
conservação e desenvolvimento sustentável das florestas, acrescentando junto das 
conclusões algumas medidas que consideramos importantes. 
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Comentários Sobre o Projecto de Decreto-Lei – Código Florestal 
 
TÍTULO II 
 
POLÍTICA FLORESTAL 
 

• Artigo 5.º - Administração Florestal  
 
Deve ser incluído um ponto adicional referente à coerência com as competências dos 
Municípios na floresta (< 10 ha). 
 
TÍTULO III 
 
PLANEAMENTO FLORESTAL 
 

• Artigo 10.º - Planos de ordenamento, de gestão e intervenção florestal 
 
Devia existir referência de integração e articulação com o planeamento da defesa da 
floresta contra incêndios, desde o nível municipal e distrital, ao próprio Sistema Nacional 
de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 
 
TÍTULO IV 
 
GESTÃO DOS ESPAÇOS FLORESTAIS 
 
Capítulo III 
 
Ordenamento dos espaços florestais percorridos por incêndios 
 

• Artigo 22.º - Uso do solo percorrido por incêndios 
 
No ponto 2., a excepção à proibição de alteração do uso do solo após incêndio, deverá 
ser apenas para situações de manifesto interesse público e nunca na discricionariedade 
das referidas “acções de interesse geral”. 
 
No ponto 4., deverá ser melhor esclarecido o que se pretende com o condicionamento da 
pastorícia, dado que esta actividade não apresenta sempre impactes negativos ao 
desenvolvimento e gestão da floresta, pode até favorecer em determinadas condições, se 
o encabeçamento não for muito elevado. 
 

• Artigo 23.º - Recuperação estrutural 
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No ponto 2., deve ser incluído uma nova alínea c) relativa à necessidade de parecer 
municipal, prévio à autorização da AFN, sempre que exista alteração do relevo natural e 
do coberto florestal. 
 
No ponto 5., relativo à alteração da composição em povoamentos de sobreiro e azinheira, 
refere condições inaceitáveis. Como é que um PGF previamente aprovado a uma 
ocorrência de incêndio, pode planear e prever que se existir um incêndio, já é viável 
converter um povoamento com espécies protegidas? Se este ponto não for prontamente 
alterado o Governo está a dar um estímulo ao fogo nestas condições. 
 

• Artigo 24.º - Arborização e rearborização com espécies de rápido crescimento 
 
No ponto 2., reduzir de 50ha, para 10ha a competência de licenciamento Municipal, vem 
retirar significativamente a actuação da Administração Local no ordenamento da floresta, 
desvalorizando os Gabinetes Técnicos Florestais, enquanto entidades que estão mais 
próximas dos proprietários. Em termos de meios e eficácia para estes objectivos a AFN 
poderá não ter capacidade de resposta atempada. 
Deve ser incluído novo ponto referente à necessidade de existir parecer municipal, prévio 
às autorizações da AFN.  

 
TÍTULO V 
 
REGIME FLORESTAL 
 

• Artigo n.º 32 - Submissão e desafectação de terrenos 
 
A desafectação do regime florestal total ou parcial, deverá ser a título excepcional, em 
caso de inexistência de manifesta alternativa e sempre com factores de 
compensação/submissão superiores a 2.  
 
 
TÍTULO VI 
 
PROTECÇÃO DO PATRIMÓNIO SILVÍCOLA  
 

• Artigo 44.º - Conversões 
 

O ponto 1., alínea d); sobre os povoamentos de sobreiro e azinheira, refere que podem 
ser convertidos ”povoamentos irrecuperáveis e inadaptados à estação…, ou com 
produtividade suberícola muito baixa”. 
 
Existem povoamentos que podem ter problemas fitossanitários devido a más práticas 
agrícolas, mas podem ter potencial produtivo e serem recuperáveis. Não está definida a 
produtividade suberícola muito baixa, pelo que a interpretação pode ser abusiva e 
discricionária, devendo esta alínea deve ser alterada.  
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• Artigo 54.º - Protecção de outras espécies florestais indígenas 

 
Deve ficar definido quais as espécies florestais a proteger entretanto. Sugere-se mesmo, 
entre outra espécies, a protecção dos carvalhos arbóreos, teixo, azereiro e o amieiro, este 
último integrado na protecção ao domínio hídrico e Directiva Habitats. 
 
 
TÍTULO VII 
 
VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS FLORESTAIS 
 

• Artigo 62.º - Integração da agricultura nos espaços florestais 
 
No ponto 2., quando é referido “povoamentos florestais de quercíneas…”, deverá ser 
descrito povoamentos de carvalho, sobreiro e azinheira, para ser mais perceptível pelos 
cidadãos. 
 
TÍTULO XIII 
 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 
 

• Artigo 113.º - Projecto de relevante interesse geral 
 
1. “Os projectos de relevante interesse geral como tal declarados por D.L ou RCM, podem 
beneficiar de um regime especial de medidas compensatórias e dispensar a declaração 
de imprescindível utilidade pública prevista no artigo anterior”. 
 
Este ponto representa a completa inversão de prioridades do Estado, o regime existente 
refere a imprescindível utilidade pública, a qual agora fica submetido pelo relevante 
interesse geral, o qual é juridicamente indefinido e politicamente discricionário, abrindo a 
porta a projectos privados que não são de manifesta utilidade pública. 
 

• Artigo 114. º - Prazos para autorizações e pareceres 
 
Este artigo, refere no ponto 1., que as autorizações da AFN devem ser efectuadas no 
prazo de 35 dias, sendo que no ponto 4., refere “A falta de emissão de autorização no 
prazo previsto no n.º 1 equivale ao deferimento tácito de pedido. 
Surge neste artigo, tanto para as disposições transitórias como finais, o deferimento 
tácito, situação que é inaceitável para a correcta regulação da Administração. 
Assim, a título de exemplo qualquer pedido para plantação de espécies de rápido 
crescimento ou abate de espécies protegidas, se não tiver resposta de indeferimento 
neste curto prazo, fica automaticamente autorizado segundo este Código! 
A Administração deve ser responsabilizada para cumprir prazos, mas a ausência de 
resposta atempada não pode ser a autorização automática, até porque em determinadas 
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situações não existe pronta capacidade de resposta, entre o pedido e a autorização da 
Administração. 
Desta forma, o Senhor Ministro da Agricultura deverá ser directamente responsabilizado 
por qualquer situação que induza num deferimento tácito. 
 
 
Conclusão: 
 
Apesar da proposta do Código Florestal apresentar algumas medidas positivas na 
integração da legislação florestal, a realidade é que algumas das excepções previstas são 
inaceitáveis na óptica da coerente regulação das actividades florestais no território. 
Para além dos comentários aos artigos propostos, surgem algumas lacunas que importa 
referir. 
No caso das espécies florestais invasoras, esta proposta de Código apresenta a visão das 
"plantas-problema", como factor de risco que é necessário conter ou erradicar. Esta visão 
parcial e limitada, se ficar assim consignada no Código Florestal, dificilmente produzirá 
quaisquer efeitos, pois as plantas invasoras são muitas vezes indicadoras de problemas 
de gestão de um ecossistema e da existência de nichos vazios. Seria bem mais acertado 
incluir no Código uma referência à necessidade de recuperação ecológica de 
ecossistemas invadidos e aos factores imponderáveis que afectam a introdução, à 
naturalização e à expansão de populações destas espécies invasoras.  
Existe uma manifesta falta de integração das medidas de gestão florestal preconizadas, 
com a silvicultura preventiva prevista nos planos de defesa da floresta contra incêndios, 
situação que não é coerente com a necessidade de uma gestão florestal sustentável. 
Apesar de referir a silvo-pastorícia como medida de gestão da floresta, esta proposta é 
praticamente omissa quanto ao uso do fogo numa óptica de silvicultura preventiva, 
ignorando a importância do fogo controlado como ferramenta de gestão de ecossistemas 
florestais. 
A proposta de regulamentação de empresas prestadoras de serviços florestais é 
essencial e é completamente omissa nesta proposta, todavia, justifica-se plenamente pela 
facilidade de controlar quem actua e de que forma actua na floresta. 
Também a regulação dos estaleiros de lenhas de sobreiro, azinheira e outras espécies 
protegidas, onde é processada madeira, lenha e falca com recurso a maquinaria pesada e 
ruidosa é essencial, até devido ao facto deste produtos entrarem no mercado sem se 
controlar devidamente a sua origem. 
Esperamos que o Governo retire desta consulta pública medidas para melhorar a 
proposta de Código Florestal apresentada. 
 

 
Lisboa, 30 de Junho de 2009 
 
A Direcção Nacional da 
Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza 
 

 


