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associação para a valorização da 
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Centro PINUS é parceiro de Projeto de Investigação que visa 
melhorar o controlo do Nemátodo da Madeira do Pinheiro

GRUPO OPERACIONAL GIPIN

À semelhança de outros países no mundo, em que 
a doença provocada pelo Nemátodo da Madeira 
do Pinheiro foi introduzida, em Portugal temos 
aprendido que é possível viver com este desafio e 
que o conhecimento e a gestão florestal ativa são 
fundamentais. Neste contexto, em coordenação com 
outros projetos de investigação que se encontram a 
decorrer, foi constituído o Grupo Operacional GIPIN 
- Gestão Integrada do Pinheiro-bravo/Nemátodo da 
Madeira do Pinheiro. 

Este projeto é coordenado pela FNAPF e integra como 
parceiros, além do Centro PINUS, o INIAV, o ICNF, a 
Universidade de Coimbra e as empresas FIREMAP, 
FLOPONOR e FLORGENESE. Financiado pelo PDR 
2020, prevê um investimento de 447.858 € e será 
executado entre janeiro de 2018 e dezembro de 2021. 

A Luso Finsa irá investir 49.5 mi-
lhões de euros, o que permitirá 
criar 51 empregos e aumentar a 
capacidade produtiva em Nelas, 
onde é produzido o “Superpan”, 
um painel único elaborado com 
aglomerado de madeira e MDF. 

O investimento da Sonae Arauco, 
no valor de 42,4 milhões de eu-
ros, visa a implementação de uma 
nova linha de produção de painéis 
de MDF de baixa espessura e re-
forçar a sustentabilidade ambien-
tal do processo produtivo. Prevê-
-se a criação de uma dezena de 
postos de trabalho. 

Investimentos nas fábricas de Nelas e Mangualde

Entre outros, alguns dos resultados esperados são:

- Criação de uma Zona de Contenção Ativa no limite 
das freguesias com presença do Nematodo da Madeira 
do Pinheiro e estabelecimento de um plano estratégico 
específico de contenção da doença;

- Determinação de métodos de avaliação precoce de 
árvores potencialmente infetadas;

- Avaliação da capacidade de atração, da distância e 
duração da atratividade de áreas de pinhal percorridas 
por incêndio;

- Avaliação do período de 
emergência e voo do vetor em 
diferentes condições climáticas.

No contexto destes investimen-
tos, o Primeiro-Ministro realizou 
recentemente visitas a estas 
unidades industriais, tendo esta-
do presente na unidade da Luso 
Finsa a 23 de Outubro e na da 
Sonae Arauco a 16 de novem-
bro. 
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Os nossos associados Luso Finsa e Sonae Arauco irão realizar 
investimentos nas suas unidades industriais situadas no centro 
do país, respetivamente em Nelas e Mangualde.  
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A Fileira do Pinho em 2017 Leia a edição completa em
www.centropinus.org

Mais de 300 consumidores industriais

Número de consumidores por 

subsetor  (Variação face a 2016)

Fonte: Centro PINUS, 2018 a partir, entre outros de, e2p INEGI 2018, 
DGAV, 2018 e ANPEB, 2018

Serração: 249 (-7) 

Painéis; 6 (-1) 

Pellets: 26 (+1) 

Centrais a Biomassa: 12 (+2)

Postes e varas: 12 (=) 
Pasta e Papel:  1 (=)

Consumo de madeira de pinho

Consumo por subsetor Mm3 sc 
(variação face a 2016)

Fonte: Centro PINUS, 2018

*Taxa de variação 2015/2016

80%

88%

EMPREGOS

EMPRESAS

Fonte: Centro PINUS, a partir de INE (SCIE),  2018
Dados de 2016

54 181 postos de trabalho 

8 458  empresas 

+ 3%* 

-2%* 

A Fileira do Pinho representou 80% dos postos de trabalho e 88% das empresas das 
indústrias florestais.

O Centro PINUS  divulgou recentemente a sua edição digital anual 
“Indicadores da Fileira do Pinho”, apresentando-se neste PINUSPRESS 
uma seleção da informação que lá pode encontrar. 
Entre os indicadores florestais selecionou-se a estimativa do impacto dos 
incêndios de 2017. Visite o nosso site em www.centropinus.org e fique a 
conhecer outros indicadores florestais, industriais e económicos. 

Fonte: ICNFb, 2017 e IFN6p

Estimativa de necessidade de intervenção a 5 anos:

Arborização: 
15 000 ha/ano
Aproveitamento de regeneração: 
10 000 ha/ano 

Estimativa de área com
regeneração
50 000 ha

Estimativa de área perdida 
(sem regeneração)

75 000 ha

Área total ardida
540 000 ha

Serração: 1,70 (+3%) 

Painéis: 0,52 (-24%) 

Pellets: 0,73 (+2%) (+1) 

Outros: 0,2 (=) (+2)

Postes e varas: 0,1 (=) 

Pasta e Papel: 0,57 (-5%) 


