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PINUS WEBCAST
DISPONÍVEIS PARA VISUALIZAÇÃO E COMENTÁRIOS 

O Centro PINUS promoveu e participou em webinars que se encontram 
disponíveis para visualização no canal de Youtube do Centro PINUS. 
Em www.centropinus.org encontra as apresentações utilizadas nos Webi-
nar promovidos pelo Centro PINUS.

• MANUAL DE BOAS PRÁTICAS PARA O PINHEIRO-BRAVO
29 de maio
Promotor: CEF
Apresentação da edição do Centro PINUS “Manual de Boas Práticas para 
o Pinheiro-bravo” pelos autores: Paula Soares (ISA), Nuno Calado (Sonae 
Arauco) e Susana Carneiro (Centro PINUS).

• 2034: INVESTIR PARA MUDAR A HISTÓRIA DO PINHEIRO-BRAVO
5 de junho
Promotor: Centro PINUS
Políticas públicas de apoio ao Pinheiro-bravo, nomeadamente nos fu-
turos PDR’s. Nuno Calado apresentou o Position Paper do Centro PINUS 
“Política de apoio ao investimento para o Pinheiro-bravo no horizonte 
2021-2027, 2028-2034”. Hugo Costa, do GPP, apresentou o ponto de si-
tuação da negociação da PAC pós-2020.

•  AS TABELAS DE PRODUÇÃO COMO FERRAMENTA DE APOIO À GESTÃO DO 
PINHAL-BRAVO
21 de julho
Promotores: Centro PINUS e UTAD
Apresentação da edição do Centro PINUS “Ferramentas de apoio à ges-
tão do Pinhal-bravo – tabelas de produção”. 
Calçada Duarte, do ICNF, exemplificou a utilização das tabelas que in-
tegram esta edição para dar resposta a questões como: Que volume 
de madeira irei produzir? Qual é o melhor momento para o corte final? 
Quantas árvores vou remover em desbaste?
Teresa Fonseca e Margarida Cabral, da UTAD, apresentaram outras ferra-
mentas de apoio à gestão de pinhal-bravo. 
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BEM-VINDOS À EDIÇÃO DE VERÃO
DO PINUSPRESS

O Centro PINUS divulgou recentemente a 5.ª edição de 
indicadores da Fileira do Pinho em formato exclusiva-
mente digital. Para os muitos que ainda gostam de ler 
em papel, reservamos uma edição deste nosso bole-
tim em papel para divulgação de alguns desses indi-
cadores. 

Nestes tempos em que todos estamos a aprender 
a trabalhar melhor remotamente, também o Centro  
PINUS se está a adaptar, proporcionando oportunida-
des para transmitir informação, promover o debate e 
interagir com os agentes do setor de uma nova forma. 
Os PINUS Webcast realizados, que estão disponíveis 
para visualização e interação, fazem parte deste pro-
cesso de aprendizagem. Fique a conhecer melhor as 
nossas atividades mais recentes, assim como as pre-
vistas, para que se possa juntar a nós. 

EDITORIAL

PRÓXIMOS EVENTOS: NÃO PERCA!

PINUS Webcast
17 DE SETEMBRO
11h, Zoom 
Valorizar o Pinheiro-bravo – a perspetiva de mercado

Semana de Campo
DE 29 DE SETEMBRO A 2 DE OUTUBRO
Vários locais
A prática de desbastes na gestão do Pinhal-bravo

Ciclo Internacional de Webinars
DE 15 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO 
Quintas-feiras, 11h
Produção de Pinheiro-bravo: fatores internacionais 
de sucesso

Para receber detalhes sobre estas iniciativas, sugeri-
mos subscrição da newsletter digital do Centro PINUS em 
www.centropinus.org 

CENTRO PINUS PROMOVE 
INQUÉRITO ÀS PRÁTICAS 
DE FERTILIZAÇÃO
EM PINHEIRO-BRAVO

ACOMPANHE O CENTRO 
PINUS NA REDE SOCIAL 
LINKEDIN

Ajude-nos a conhecer melhor as 
práticas de fertilização em 
Pinhal-bravo, respondendo ao 
questionário disponível em 
www.centropinus.org, até ao 
próximo dia 20 de setembro. 

Agora também pode receber a nossa informação na rede 
social LinkedIN. Siga o Centro PINUS e nunca perca os 
nossos eventos, edições e informação atualizada. 
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A FILEIRA DO PINHO EM 2019
O Centro PINUS divulgou recentemente a sua edição digital anual  
“Indicadores da Fileira do Pinho”. 
A principal novidade desde a última edição foi a publicação integral da 6.ª 
atualização do Inventário Florestal Nacional e selecionamos para publica-
ção neste PINUSPRESS os indicadores ainda não publicados em edições 
anteriores. 
Face ao ano anterior a tendência foi de crescimento: mais plantas, novos 
empregos, mais VAB, exportações e consumo de madeira, sem mudanças no 
número de atores industriais.
Recordando a diversidade e complexidade da Fileira, houve muitas ex-
ceções: setores que exportaram menos, consumiram menos madeira – aqui 
deixámos o desafio para que descubra as diferenças lendo a edição comple-
ta em www.centropinus.org

94%
DOS POVOAMENTOS 
COM MORTALIDADE 

BAIXA OU NULA

57.843
EMPREGOS (+4%*)

8.516
EMPRESAS (+1%*)

1.225
MILHÕES DE EUROS

VAB (+8%*)

4.348
MILHÕES DE EUROS

VN (+5%*)

60%
DOS PINHAIS 

COM PRESENÇA 
DE INVASORAS 

LENHOSAS

PRESENÇA DE URZE EM

50%
DOS PINHAIS

O PINHAL-BRAVO É O MAIOR RESERVATÓRIO 
DE CARBONO DA FLORESTA NACIONAL

90,3 Gg CO2e

É TAMBÉM A ESPÉCIE COM MAIS CARBONO
ARMAZENADO POR HECTARE

119,4 t CO2e

1.876
MILHÕES DE EUROS

EXPORTAÇÕES
(+3%*)

61%
DOS POVOAMENTOS 

ENCONTRAM-SE
EM ESTAÇÕES DE CLASSE 

DE QUALIDADE BOA E ALTA

24 100 ha
RESINADOS EM 2015

PELLETS
1,07 (+37%*) SERRAÇÃO

1,82 (-2%*)

PAINÉIS
0,68 (+6%*)

PASTA E PAPEL
0,56 (-3%*)

BIOMASSA
0,2 (=*)

TRATAMENTO
0,15 (=*)

CONSUMO DE MADEIRA POR SETOR Mm 3 sc (**) 

Fontes: ICNF, 2019 (IFN6) para indicadores florestais; Centro PINUS, 2020, para o consumo industrial de madeira; 
INE, 2020 para os indicadores sociais e económicos (Emprego; Empresas; VAB e VN: dados referentes a 2018)

* Evolução face ao ano anterior
** Milhões de metros cúbicos sem casca


