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Contexto 
O SiResin permite o registo dos operadores da resina que desenvolvam as atividades sujeitas a comunicação 
prévia. Também é possível fazer a comunicação prévia obrigatória, declarando estimativas das quantidades de 
resina para as várias atividades. O SiResin é confidencial e gratuito.  Com a informação recolhida pelo SiResin 
é possível produzir informação estatística, fundamental para melhorar o conhecimento acerca dos agentes 
económicos do setor da resina. 

 

Objetivo 
O Decreto-Lei nº 181/2015 estabelece o regime jurídico da resinagem e da circulação da resina de pinheiro no 
território do Continente. 
O regime requere a declaração prévia obrigatória, ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 
(ICNF), das atividades envolvidas no circuito económico da resina de pinheiro: extração, armazenamento, 
transporte, importação/exportação e entrada em estabelecimento para a primeira transformação industrial. A 
declaração é feita, via portal, através do Sistema de Informação da Resina (SiResin): 
https://fogos.icnf.pt/manifesto/TipoLinksEntradalist.asp 

 

Resultados 
O SiResin teve início em abril de 2016 e, até à data, foram produzidos dois relatórios. Principais conclusões: 
- a maior parte da resina explorada é proveniente do pinheiro-bravo (Pinus pinaster Ait.); uma pequena 
percentagem tem origem no pinheiro manso (Pinus pinea L.) 
- a maior parte dos operadores registados atuam na extração de resina 
- só 7 operadores é que declararam atividade na indústria de 1ª transformação 
- a resinagem ocorre essencialmente nas regiões norte e centro e, pontualmente, no sul do País 
- 92% das declarações de extração de resina correspondem a áreas em que o pinheiro-bravo é resinado à vida 
(diâmetro mínimo, 20 cm); 
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- no período 2016/18, foram declaradas 5700 ton de resina importada, sendo 86% proveniente do Brasil. 

 

Recomendações 
O sucesso do SiResin está dependente da adesão dos operadores da resina, a qual deve ser encorajada. 
As declarações feitas pelos operadores são estimativas de resina, uma vez que são feitas, anualmente, no início 
da época. Devia ser considerada a obrigatoriedade de validar as estimativas no final da época. 

 

Impactos e pontos-fracos 
A aplicação do SiResin pretende garantir que a exploração da resina é feita de acordo com boas práticas de 
gestão, promovendo a vitalidade da floresta e o aumento de produção, os quais são essenciais para a 
sustentabilidade do setor da resina e o desenvolvimento regional. O conhecimento acerca dos operadores 
económicos envolvidos na cadeia de produção de resina é um importante fator nas ações de formação, 
prevenção e monitorização. 
O SiResin requer que o operador de resina tenha um endereço de correio eletrónico e alguma familiaridade com 
a utilização de computadores. 

 

Desenvolvimentos futuros 
Tornar a aplicação de mais fácil utilização e preenchimento adicionando, por exemplo, fotografias para
identificação das espécies florestais bem como ferramentas de georreferenciação que tornem mais simples a 
localização de áreas onde a atividade de resinagem esteja planeada. 

 
 Página web do SiResin - https://fogos.icnf.pt/manifesto/TipoLinksEntradalist.asp; © ICNF 

 

Informação adicional 
http://www2.icnf.pt/portal/florestas/fileiras/resinagem-circulacao-resina 
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 About INCREDIBLE 

INCREDIBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important 
role in supporting sustainable forest management and rural development, by creating 
networks to share and exchange knowledge and expertise. ‘Innovation Networks of Cork, 
Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ (INCREDIBLE)  promotes cross-sectoral 
collaboration and innovation to highlight the value and potential of NWFPs in the region. icons by Icons8 

 


