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“Para nós, uma boa gestão e uma correta política de 

desenvolvimento florestal está intimamente ligada à 

sustentabilidade. Só assim podemos assegurar que as nossas 

florestas sejam preservadas e legadas em boas condições às 

gerações vindouras.” 



assume-se como um instrumento de política pública de intervenção no âmbito da estratégia nacional de

desenvolvimento florestal, do ordenamento do território e da valorização ambiental, num cenário que

observa constantes desafios, económicos, sociais e ambientais, sobretudo por força da intensificação

tecnológica, do conhecimento científico e do impacto da globalização na economia e no meio ambiente.

Cumpre-lhe, por isso, implementar um novo modelo de desenvolvimento florestal, assente na

descarbonização da economia, na conservação da biodiversidade e no combate às alterações climáticas,

com a floresta a desempenhar várias funções (económicas e sociais), tudo num território mais justo,

equilibrado e gregário.

1. QUEM SOMOS

empresa pública de gestão e desenvolvimento florestal a ser criada em Portugal 1ªA FLORESTGAL é a



2. ESTRUTURA DE CAPITAL / SUPERVISÃO
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1. Valença 
Boalhosa (Arrendamento) – 22,00ha
Monte Faro (Arrendamento) – 290,000 ha

2. Vila Nova de Famalicão
Prédio em VNF – 0,502 ha

3. Mirandela
Núcleo de Mascarenhas (parte) – 31,729 ha

4. Macedo de Cavaleiros
Núcleo de Mascarenhas (parte) - 8,970 ha

5. Alfândega da Fé (área total – 291,332 ha)
Núcleo de Cerejais – 65,371 ha
Núcleo do Vale de Fragas – 181,061 ha
Quebradas – 44,900 ha

6. Mogadouro
Quinta das Charas – 118,700 ha

7. Torre Moncorvo
Núcleo de Mós I e II (parte) – 1040,065 ha

8. Freixo de Espada-a-Cinta
Núcleo de Mós I e II (parte) – 405,447 ha

9. Lamego
Várzea da Serra (Arrendamento) (parte) – 42,00 ha
(área referente aos contratos de arrendamento)

10. e 11. Tarouca – Castro D’Aire
Várzea da Serra (Arrendamento) (parte) – 92,000 ha
(área referente aos contratos de arrendamento)

12. Figueira de Castelo Rodrigo
Colmeal – 742,973 ha

3. AS PROPRIEDADES

13. Guarda
Famalicão (Arrendamento) – 554,570 ha

(área referente ao contrato de arrendamento)

14. Penamacor (Área total -146,248 ha)
Arrebentão – 79,456 ha
Beiradas – 66,792 ha

15. Castelo Branco (área total – 1236,966 ha)
Cagavaio – 77,350 ha
Couto do Rouxinol – 157,400 ha
Granjinhas – 40,800 ha
Monte da Ponte – 316,195 ha
Monte Pinares – 234,025 ha
Núcleo Vale Zebrino – 120,812 ha
Ribeira do Seixo – 172,659 ha

16. Idanha-a-Nova (área total – 3790,287 ha)
Apertadura I – 324,750 ha
Azinheira da Perna – 35,600 ha
Bica I – 225,925 ha
Castelhanos – 40,975 ha
Coronado – 497,675 ha
Couto do Coelho – 136,600 ha
Curral do Roque – 118,775 ha
Fainina – 402,685 ha
Ferreirinhos – 113,125 ha
Fontainhas – 67,200 ha
Herdade das Lombas I e II – 193,662 há
Marcelina – 205,695 ha
Monte Trigo – 113,275 ha
Monte do Vinagre – 72,435 ha
Monte dos Zebros -406,200 ha
Núcleo da Zebreira I – 78,150 há
Núcleo da Zebreira II – 19,600 ha
Núcleo de Calacu – 212,700 ha
Piçarreira – 188,250 ha
Quinta do Barreiro – 45,575 ha
Serrinha – 58,925 ha
Tapada Rija – 21,675 ha
Termal – 29,550 ha

17. Nisa
Santa Clara – 6,400 ha

18. Santarém
Quinta dos ´Soídos – 167,472 ha

19. Chamusca (área total – 714,150 ha)
Herdade da Caveira – 481,800 ha
Herdade da Ervideira – 232,350 ha

20. Avis (área total – 9,275 ha)
Courela do Xibante – 6,075 ha
Covões – 3,200 ha

21. Alandroal
Baldio dos Tojos – 4,200 ha

22. Reguengos de Monsaraz
Herdade da Revilheira e Outras – 924,375 ha

23. Alcácer do Sal
Vale de Reis – 3148,728 ha

24. Odemira
Fiais – 7,425 ha

25. Monchique
Cova do Louro/Zebro – 36,325 ha



Está em curso o desenvolvimento de projetos de 

florestação/reconversão, manutenção e mitigação de riscos, 

sequestro de carbono, preservação de biodiversidade, 

valorização territorial e perpetuidade florestal, para os quais a 

empresa já tem parceiros.



De acordo com o Plano de Negócios, o Plano de Atividades e Orçamento para o triénio 2020/22 espelha o

novo dinamismo que se pretende para o património atual e futuro, com prioridade clara nos novos

segmentos de mercado e por uma diferente abordagem no que à atividade da fileira florestal diz respeito.

O seu cumprimento será realizado particularmente por via da modernização da gestão, da diversificação

da produção, assente na demanda de novos aproveitamentos económicos para a floresta e no combate às

alterações climáticas, promovendo o sequestro de carbono, o que provocará, de forma inevitável, a

reformulação do conceito operacional da empresa e uma maior racionalização dos recursos (técnicos e

humanos e financeiros).

4. COMO ENTENDEMOS O FUTURO – OS PROJETOS EM CURSO



4. COMO ENTENDEMOS O FUTURO – OS PROJETOS EM CURSO (CONTINUAÇÃO)

Para a empresa, os novos aproveitamentos da floresta miram uma gestão que mantenha a sua

perpetuidade, biodiversidade, produtividade, regeneração e vitalidade (floresta de conservação e serviços

ao ecossistema), de molde a satisfazer, no presente e no futuro, funções ecológicas, económicas, sociais e

geracionais, designadamente:

A estratégia de approach entretanto realizada já se traduz numa primeira proposta de Forest

sponsoring por parte de uma empresa internacional (em análise). O objetivo é financiar a

instalação de povoamento florestal e o pagamento da sua gestão durante um período de 30

anos;

Explorar o património próprio, o que se encontra em regime de arrendamento de longa

duração e naquele que se perspetiva angariar ou adquirir, particularmente no domínio das

energias renováveis (1000 ha até 2029 no Património Próprio; 2 200 ha até 2029 na área de

expansão);



4. COMO ENTENDEMOS O FUTURO – OS PROJETOS EM CURSO (CONTINUAÇÃO)

Nesse domínio, a empresa encontra-se já a analisar as primeiras propostas de multinacionais de produção de

energia solar que pretendem arrendar algumas áreas incultas que se encontram sob a gestão da empresa,

num total de cerca de 1 000 hectares;

A geração de créditos de carbono;

Atender à realidade da industria química, farmacêutica e cosmética (mercado da essência
aromática/concentrado de cor), bem como da pirólise de resíduos florestais (produção de bio carvão,
vinagre de madeira, gás de síntese e bio óleo);

O engajamento - em curso - com empresas, ONG e outras entidades, nacionais e internacionais, que se
encontram focadas na ação climática/preservação da fauna e flora selvagem/conservação da biodiversidade,
etc..

Nota: Não segue a empresa uma moda, nem o efeito Thunberg. Trata-se de uma opção resultante de plano e de medida,

portanto, consciente, informada, suportada na tendência e na ação desenvolvida pelas congéneres da FLORESTGAL, e

amplamente confirmada no seu Plano de Negócios.



A FlorestGal encontra-se a concluir um website

bilingue inteiramente dedicado ao Forest

Sponsoring (www.forestsponsoring.com), por

forma a reforçar comunicacionalmente o seu

papel na atualidade relacionada com as medidas

e políticas em curso (nacionais e europeias) de

acão climática e divulgar externamente a

possibilidade de entidades várias virem dinamizar

os melhores projetos de sustentabilidade, numa

política de longo prazo, e fomentarem a

instalação de novos povoamentos florestais ou

e/a manutenção e preservação de áreas ricas em

biodiversidade e sequestro de carbono no

território que se encontra sob gestão da

empresa.



Gerimos a nossa atividade de forma sustentável e 

ambientalmente sensível, cumprindo os Princípios de 

Boas Práticas Florestais e seguindo uma eficiente política  

de racionalização de recursos.



5. ATIVIDADE DA EMPRESA

A empresa possui 86 propriedades, distribuídas por 26 concelhos e 13 distritos do continente, sendo 12.831,6 ha

próprios e 1 044 ha arrendados a longo prazo, num total de 13 875 ha sob gestão direta da FLORESTGAL. Este

património tem sido objeto de uma atenção particular, nomeadamente através de uma gestão proactiva, visando

aumentar as receitas próprias/correntes e sem prejuízo de aproveitamentos futuros diversos.

Em síntese, foram desenvolvidas as seguintes ações:

• reconhecimento e avaliação das suas propriedades, promovendo-se a continuidade da renegociação de
contratos de arrendamento, assim contribuindo para um aumento de receitas por esta via.

• Foram aprovados internamente os Planos de Gestão Florestal (PGF) que estavam em curso e que visam a
quase totalidade dos ativos florestais próprios da FLORESTGAL, para submissão a apreciação do ICNF, IP.

• efetivaram-se as políticas e medidas de defesa da floresta contra incêndios e a gestão dos ativos, com
cortes sustentados de madeira.



5. ATIVIDADE DA EMPRESA (CONTINUAÇÃO)

• Identificação de alvos de interesse científico, educativo ou recreativo (ODS 15)

• Inventariação da Biodiversidade - Habitats, Fauna e Flora (ODS 15)

• Produção de Conteúdos de Divulgação Ambiental (ODS 4, ODS 12 e ODS 15)

• Fomento da Produção agrícola e pecuária sustentáveis e do uso das melhores práticas (ODS 2), promoção, em

simultâneo, do reforço e diversificação das atividades produtivas, geradoras de emprego e rendimento (ODS

8), estabelecimento de parcerias (ODS 17) e promoção da valorização de produtos locais e de usos e métodos

tradicionais (ODS 2)

• Promoção do crescimento económico sustentável (ODS 8)

Atividades no que respeita aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):



5. ATIVIDADE DA EMPRESA (CONTINUAÇÃO)

• Reforço da produção certificada (ODS 12)

• Aumento da resiliência face a Riscos Naturais (ODS 6 e ODS 13)

• Promoção de formas de apropriação de rentabilidade de Serviços Ambientais (ODS 10)

• Reforço da aposta cinegética (ODS 2 e ODS 15)

• Identificação de áreas com elevado valor de conservação, com vista à sua proteção e reabilitação (ODS 15)

• Monitorização e medidas de gestão de populações de espécies invasoras (ODS 15)

• Aposta na oferta em Educação e Sensibilização Ambiental (ODS 4) envolvendo Parcerias (ODS 17)

• Igualdade de Géneros (ODS 5) 



5. ATIVIDADE DA EMPRESA (CONTINUAÇÃO)

• O início do processo de certificação florestal (FSC e PEFC), ferramenta indispensável em qualquer cenário de

desenvolvimento no setor;

• O reconhecimento da empresa enquanto “Entidade de Gestão Florestal”, confirmado pelo Instituto da

Conservação, Natureza e Florestas;

• A conceção de um Plano de Negócios em 2019 (elaborado pela PWC em conjunto com o Management da

empresa) que contempla um conjunto de medidas e políticas em curso;

• A elaboração do Plano de Atividades e Orçamento 2020-2022 à luz do Plano de Negócios;

• Definição de uma Política de Recursos Humanos para a sociedade;

• Elaboração de um Manual de Normas e Procedimentos;

• A sistematização dos processos e a implementação de um sistema de gestão por objetivos, que permita a

gestão operacional por centros de custos e proveitos e a aferição do cumprimento dos propósitos, análise de

desvios, por forma a permitir a sua correção atempada;

Em termos das iniciativas e das atividades desenvolvidas, note-se, ainda:



6. PRINCIPAIS OBJETIVOS

A orientação estratégica da empresa baseia-se na

dinamização do património atual, na expansão territorial

e através de outros aproveitamentos da floresta e dos

novos negócios daí decorrentes.

Pretende assim a empresa fazer face aos ciclos e

maturidades longas inerentes ao seu sector de negócio.



6. PRINCIPAIS OBJETIVOS

DINAMIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO PRÓPRIO

Pretende a FLORESTGAL dinamizar o seu património próprio por via de:

• Atividades florestais e não florestais (incremento dos hectares produtivos);

• Produção em novas áreas a partir de 2020;

• Enfoque na floresta de conservação (Forest sponsoring) - atividade crescente ao longo de todo o período

de atividade da empresa e que poderá vir a gerar receitas em 2060, na ordem dos 13 milhões de euros

(objetivo de atingir a meta de 4 500 hectares em 2024);

• Aposta nas energias de fonte renovável.



6. PRINCIPAIS OBJETIVOS (CONTINUAÇÃO)

ÁREA DE EXPANSÃO

Entende a gestão que a iniciativa de angariação (aquisição, cedência ou arrendamento) de novos ativos, no

sentido de gerar explorações economicamente viáveis nos territórios onde impera o regime de minifúndio,

deverá realizar-se, observando:

• O cumprimento da missão sobre a propriedade minifundiária e, obrigatoriamente, o rápido crescimento

das áreas sob exploração (baldios, floresta pública, etc.). Em curso: projetos de Penacova, Pampilhosa da

Serra, Góis e Pinhais do Zêzere (F. Vinhos, P. Grande, C. Pêra, Penela, P. Serra, Oleiros e Sertã), num total

de cerca de 3 000 ha ;

• O aumento de 3 000 hectares/ano por forma a atingir 120 000 novos hectares em 2060;

• A agregação de novas áreas para a execução de:

- Projetos de produção florestal tout court, energias renováveis, floresta de conservação/perpetuidade/

legado florestal, em conformidade com os projetos em curso ou já em avaliação;

- Projetos de agregação de terrenos de aptidão florestal localizados em território de minifúndio.



ÁREA DE EXPANSÃO

7. PROJETOS EM CURSO

Candidaturas PDR2020 (em fase de análise):

projeto de arborização dos baldios de Pampilhosa

da Serra e Pessegueiro em 530 hectares e projeto

de arborização da Serra da Atalhada, em Penacova,

em cerca de 45 hectares.

DINAMIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO PRÓPRIO

• Projeto de valorização da Quinta das Charas, em

Mogadouro, que representará a primeira

reflorestação da empresa em património próprio

(reconversão de eucalipto e instalação de

autóctones) em 69,773 hectares;

2

• Forest Sponsoring - projeto-piloto numa propriedade

da empresa na região da Beira Interior (Figueira de

Castelo Rodrigo) que consiste na instalação de um

povoamento florestal de conservação (plantação de

123.893 árvores em 107 hectares restaurados);

1 Candidaturas PDR2020 (em fase de análise): projeto de

adensamento de sobreiros na Herdade da Caveira e

Ervideira (reconversão de eucalipto) em 37,749 hectares.

• Em fase de estudo / análise: Góis e Pinhais do 
Zêzere.



A aposta acontece em três vertentes: numa acelerada expansão de 

áreas sob exploração por forma a implementar benefícios de 

escala e viabilizar projetos;

na instalação de projetos de energia renovável; e na floresta de 

conservação/perpetuidade florestal/sequestro de carbono, 

sobretudo por via do Forest sponsoring .



8. PARCERIAS / PROTOCOLOS

• FENAPÍCOLA – colocação de apiários em propriedades da FlorestGal;

• Rebanho Serra do Rabadão – cabras sapadoras: limpeza e manutenção de Faixas de Gestão de

Combustível em propriedades da Florestgal;

• Centro Pinus – investigação, áreas de demonstração e instalação de pomares produtores de sementes em

propriedades da Florestgal;

• Projeto E-Forest – apoio do consorcio para o desenvolvimento de um veiculo florestal autónomo no

âmbito da gestão de biomassa e prevenção/combate a incêndios florestais;

• ICNF, I.P – conversão de áreas de eucalipto em sobreiro;

• Instituto Politécnico de Coimbra – investigação, transferência de conhecimento, prestação de serviços e

consultoria, estágios e partilha de recurso;

• LIFE NEW FOREST – apoio ao projeto que visa restaurar áreas florestais abandonadas no concelho de Vila

Nova de Poiares e áreas limítrofes.

Decorrem conversações com a Infraestruturas de Portugal, I.P e a 
AICEP Global Parques – Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, S.A.



SEDE:
Av. Comendador Joaquim Araújo Lacerda, No 16- 18 

3260-412 Figueiró dos Vinhos
PORTUGAL

Phone: +351 236 550 550

WEBSITE:
www.florestgal.pt

https://www.google.com/maps/place/Av.+Comendador+Joaquim+Araújo+Lacerda+16,+3260-429+Figueiró+dos+Vinhos/@39.901924,-8.273889,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd2291a56e656389:0xa81067f79704b179!8m2!3d39.9019242!4d-8.273889?hl=en-US

