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ENQUADRAMENTO

Porquê Portugal?

 Portugal é um país de grande vocação Florestal. As florestas

cobrem 35% do território nacional;

 Portugal detém uma extensa área florestal, com elevado

potencial produtivo e económico;

 As recentes Reformas dos últimos Governos, elegem a

Gestão Profissional da Floresta como um fator determinante

para se atingir o desenvolvimento económico e sustentável

deste sector estratégico;

 Devido à atomização da propriedade e a uma gestão e

exploração deficiente, apresenta uma baixa produtividade

lenhosa na maioria dos povoamentos florestais;

 A baixa produtividade associada ao elevado consumo industrial

instalado provocam um défice estrutural de produção de

madeira no país, que não será resolvido durante a próxima

década.

Produtividade

Condições de solo e clima ideais para a produção florestal;

Maior produtividade potencial da Europa;

Produtividade efectiva muito abaixo da produtividade potencial

devido à deficiente ou ausente gestão florestal em muito associada

à atomização da propriedade.

Principais riscos

Incêndios, pragas e doenças;
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ENQUADRAMENTO

Porquê este projecto?

 A necessidade de profissionalização da gestão

florestal, da mitigação dos riscos associados aos

incêndios florestais, pragas e doenças e da

aplicação das melhores práticas florestais que

conduzam à certificação da sua produção;

 Perante o contexto nacional, foram lançadas nos

últimos anos, um conjunto de iniciativas legislativas

que criam um contexto único para o

desenvolvimento de um projecto empresarial

alargado, ambicioso e competitivo, que responda a

este desafio;

 O modelo definido para a operacionalização do fundo

visa o investimento na produção sustentável e em

larga escala de matérias-primas florestais, que vão

desde a produção de madeira certificada de pinho,

de folhosas autóctones e eucalipto, resina

certificada de pinho, à produção de medronho,

castanha, noz, silvo-pastorícia, entre outras;

 O Fundo terá ainda o objectivo de assegurar o

investimento em industrias de base florestal como

forma de integração da fileira, diversificação de risco e

maximização de rentabilidades.

Pressão da Procura e escassez da Oferta

Identifica-se uma procura crescente do mercado por

produtos florestais, desde a madeira, passando pelo

medronho e castanha até ao leite de cabra e ovelha:

Como exemplo, o consumo nacional de madeira tem

crescido significativamente nos últimos anos, originando

uma forte pressão da procura sobre a oferta;

Desde 2007 as importações de madeira aumentaram em

volume cerca de 300%;

A produção de Eucalipto e Pinheiro bravo encontra-se

muito abaixo do potencial para as espécies.
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O FUNDO

Ficha

Tipologia

Fundo
FEIA – Fundo Especializado de Investimento Alternativo

Duração
40 Anos ( em avaliação a possibilidade de resgate no final

de cada 10 anos para qualquer investidor, ou a transacção

das UPs do fundo em mercado organizado).

Estratégia
Investir na produção de matérias-primas florestais através

da aquisição e ou concessão de áreas florestais de

dimensão alargada que permitam ganhar economias de

escala na gestão e optimizar a capacidade produtiva.

Foco 
Geográfico

Portugal Continental não estando no entanto excluídas

outras localizações, nomeadamente, em Espanha.

Montante
Comprometimento de Capital entre os 35 e 100 milhões de

euros (dependendo das áreas efectivamente sob gestão).

Àrea Sobre 
Gestão

50 000 hectares, Target.

Classe de 
Activos

Matérias-primas florestais, geridas de forma sustentável.

Perfil 
Investidor

Investidores institucionais públicos e privados (nacionais e

internacionais) com objectivos de estabilidade, sustentabilidade

e que procurem rentabilidades estáveis a longo prazo.

Investidores e que valorizem a responsabilidade social e

ambiental dos seus investimentos.

8% Target.Rentabilidade
Esperada
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Sociedade Gestora

Comité de 
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O GRANDE DESAFIO

Reflorestar / Reordenar 

 Pequena propriedade e desordenamento;

 Ausência de estratégia associativa que

impossibilita a gestão conjunta;

 Baixa rentabilidade do investimento florestal;

Após os grandes incêndios do Verão de 2017, torna-se urgente, não só proceder a acções de rearborização e recuperação das florestas, mas principalmente, fazê-lo de 

forma ordenada de modo a reduzir significativamente o risco de incêndio.

 Ganhar dimensão;

 Ordenar;

 Gerir de forma profissional para ganhar

rentabilidade e reduzir o risco do investimento

florestal.
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O GRANDE DESAFIO

Reflorestar / Reordenar 

Redimensionar a propriedade florestal de modo a permitir o ordenamento e a gestão em escalada, assegurando cumulativamente os interesses dos pequenos proprietários.
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eucalipto

medronho

carvalho

pinho

custo/Km/ano

A€/ha/ano

B€/ha/ano

C€/ha/ano

D€/ha/ano

E€/ha/ano

PFF

média€/ha/ano
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VANTAGENS DO PFF

Impactar economicamente as 

comunidades
Impacto positivo no ambiente Forte impacto social

O PFF é um instrumento que permite assegurar uma resposta ao actual contexto, impactando de forma relevante diversos aspectos da economia, ambiente e sociedade 

local gerando benefícios relevantes directos e indirectos para as comunidades locais.

 Receitas Anuais para os proprietários ou

compartes baseadas na expectativa de

rentabilidade da propriedade durante os anos

de vigência do acordo;

 Valorização do Património Florestal através

da capacidade financeira da sociedade para

realizar os investimentos necessários para uma

exploração sustentável dos povoamentos;

 Transferência do Risco de exploração florestal

para a Sociedade (ex: em caso de incêndio ou

pragas que podem implicar uma perda total a

receita anual continua a ser paga aos

proprietários ou compartes);

 Implementação de Certificação Florestal que

valoriza a produção na área concessionada,

mas também beneficia a restante área

adjacente, desde que cumpram o PGF

aprovado.

 Garantia do cumprimento de boas práticas

florestais, através das auditorias da

certificação da gestão florestal sustentável;

 da redução significativa do risco de

incêndio, resultado da implementação de

vigilância activa e gestão profissional dos

povoamentos florestais e infraestruturas

florestais (caminhos e aceiros);

 Programas de combate a pragas e doenças;

 Valorização da paisagem, fruto do

ordenamento e gestão da floresta;

 Contributo positivo para o ciclo de carbono

e ciclo da água.

 Criação e dinamização da economia das

comunidades, optando-se prioritariamente por

prestadores de serviços locais;

 Criação de emprego pela contratação de

equipas de sapadores locais e empresas locais;

 Compatibilização da exploração florestal

com outros usos, como a caça, passeios

pedestres, apicultura, produção de cogumelos,

silvopastorícia, medronho, etc;

 Emparcelamento funcional da terra, solução

que permite a valorização de propriedades

florestais de pequena dimensão, durante o

período do contrato.
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NECESSIDADES DO PFF

Identificação de áreas para investimento 

do PFF

Apoios aos Investimentos de Fundos de 

Investimento

Enquadramento Legal e Fiscal

O PFF é um instrumento que permite assegurar uma resposta ao actual contexto, contudo, o enquadramento social e fundiário, legislativo e fiscal, solicitam o 

estabelecimento de parcerias com os Municípios, por forma à sua concretização.

 Identificação de áreas prioritárias para

investimento florestal – áreas privadas,

públicas ou comunitárias;

 Identificação e dinamização dos

proprietários, de modo a assegurar o

arrendamento / venda das propriedades ao

SFF.

 Limitados no PDR a 2 M€;

 Indispensáveis para assegurar

rentabilidades ao Investidor e rendas

interessantes aos proprietários, quando os

investimentos são acções de arborização ou

rearborização.

 Intervenção sobre parcelas sem dono

conhecido e/ou sem gestão;

 Incentivos fiscais ao investimento nacional

privado em Fundos de Investimento.

Acção directa dos 

Municípios
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Contactos:

Obrigado

Gonçalo Alves galves@smart-forest.pt

Rua Tierno Galvan, Torre 3,

Piso 6, 604, Amoreiras

1070-274 Lisboa - Portugal

mailto:galves@smart-forest.pt

