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Contexto 
O Decreto Real Espanhol (RD) 289/2003 sobre a Comercialização de Material Reprodutivo Florestal transpõe 
a Diretiva Europeia 1999/105 CE do mesmo nome. Este RD define as diferentes categorias de materiais de 
base, bem como os requisitos que devem ser cumpridos para produzir materiais florestais de reprodução (MFR). 
Os materiais de base autorizados nas diferentes regiões são agregados no Registo Nacional de Materiais de 
Base. Entre as ações que a Junta de Extremadura promove nesta área está a criação da Rede de povoamentos 
selecionados da Extremadura. 

 

Objetivo 
Este documento apresenta a Rede de povoamentos de sobreiros selecionados da Extremadura, uma iniciativa 
para a conservação e melhoria dos recursos genéticos florestais para a produção de cortiça na Extremadura. O 
seu objetivo é promover uma gestão sustentável, tirando partido de indivíduos com as melhores características 
para a obtenção da cortiça. A Rede é descrita abaixo, bem como o procedimento para registar os povoamentos 
na mesma. 

 

Resultados 
A Rede de Povoamentos Selecionados de Sobreiro permitiu a caracterização de 63 povoamentos a partir dos 
quais se obteve a certificação de bolota como MFR selecionada para utilização na regeneração dos stands de 
Q. suber. A CICYTEX processa o pedido de certificação dos stands que desejam aderir à rede e verifica se 
cumprem com os requisitos do RD 289/2003. Uma vez verificado o material de base, este é comunicado ao 
Ministério da Agricultura para inclusão no Catálogo Nacional de Materiais de Base. Os povoamentos 
selecionados são populações demarcadas de árvores que têm uniformidade suficiente na composição e 
apresentam certas características com qualidade superior. A produção média de cortiça do povoamento 
selecionado será superior em qualidade e quantidade à média da região de origem. A bolota da Rede de 
povoamentos selecionados de sobreiro na Extremadura é certificada como MFR selecionada pela CICYTEX. 
 

Tema: 11 - Legal framework 
Posição na Mudança de Valor: Silvicultura 

Tipo de Factsheet: Prática 
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Recomendações 
A inclusão da MFR nesta rede de povoamentos selecionados tem um aspeto duplo. Por um lado, cumpre o 
mandato da Estratégia Espanhola para a conservação e melhoramento dos recursos genéticos florestais, que 
estabelece como um dos seus princípios inspiradores a utilização de material genético melhorado na obtenção 
de produtos. A inclusão de tal MFR no Registo Nacional garantirá não só a sua conservação, mas também o seu 
melhoramento, uma vez que é MFR que foi listado para utilização. Por outro lado, a legislação extremenha 
garante a utilização deste material genético melhorado forçando a utilização de MFR da categoria "selecionada" 
em todos os povoamentos que são objeto de ajuda dos fundos da PAC (Política Agrícola Comum) ou do FEADER 
(Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural), nas medidas de gestão florestal. 

 

Impactos e pontos-fracos 
A melhoria dos materiais florestais de reprodução permitir-nos-á obter produtos de melhor qualidade, tornando 
os novos povoamentos mais eficientes. Além disso, o facto deste material ter sido autorizado e incluído no 
Catálogo Nacional de Materiais de Base implica que as sementes melhoradas estão disponíveis para 
comercialização.  
Incentivar a utilização de sementes melhoradas é uma medida que melhora a gestão florestal sustentável. 
Os povoamentos mais rentáveis e eficientes na produção de bens florestais são povoamentos mais 
sustentáveis. 

 

Desenvolvimentos futuros 
A inclusão de povoamentos na rede selecionada da Extremadura é uma iniciativa atualmente aberta. A CICYTEX
é o centro que atua como certificador de que o material florestal de base cumpre os critérios para ser certificado 
como "selecionado" de acordo com a legislação. Esta Rede está aberta a novas inscrições (atualmente há duas
novas aplicações em processo). 

 
 Montado de sobro na Extremadura © CICYTEX 

 

Informação adicional 
http://cicytex.juntaex.es/es/centros/icmc/servicios/3/certificacion-de-semillas-y-red-de-rodales-selectos 
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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 

 


