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Contexto 
Os trabalhadores de resinas podem realizar atividades agroflorestais que são compatíveis e complementares à 
sua atividade principal. Além disso, os resineiros geram benefícios indiretos para a sociedade através do seu 
papel na conservação florestal, proteção contra incêndios e mitigação do êxodo rural, entre outros efeitos 
positivos. A figura do contrato territorial permite às administrações públicas propor aos resineiros a execução 
remunerada de atividades complementares em benefício do desenvolvimento sustentável das zonas rurais e o 
pagamento por externalidades positivas reconhecidas que geram. 

 

Objetivo 
O trabalho autónomo da resinagem é precário devido a fatores como a sazonalidade da atividade, a flutuação 
dos preços da resina, algumas campanhas de resinagem estão mesmo abaixo do limiar de rentabilidade, e a 
dificuldade de acesso a fontes complementares de rendimento. Para apoiar a sustentabilidade do trabalho dos 
resineiros, este guia propõe um modelo de contrato territorial adaptado a este grupo de trabalhadores, que 
pode ser utilizado pelas administrações públicas para complementar os seus rendimentos através da 
remuneração de compromissos específicos e do reconhecimento das externalidades positivas geradas. 

 

Resultados 
O guia técnico, destinado às administrações regionais e locais, oferece orientações e diretivas para a 
implementação do procedimento de criação dos contratos territoriais - bases e concursos - e sobre a estrutura 
administrativa necessária para a gestão do contrato territorial de apoio à atividade de resinagem. O documento, 
elaborado tendo em conta o parecer de peritos sectoriais tanto da administração pública como do sector 
privado, oferece um catálogo de possíveis compromissos que podem ser assumidos pelos produtores de resina 
beneficiários, bem como as possíveis considerações que a administração pública pode oferecer. Indica também 
os possíveis meios de financiamento do contrato territorial de resina. 

Tema: 3 - Melhoramento das condições de trabalho e formação 
Posição na Mudança de Valor: Extração 

Tipo de Factsheet: Prática 
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Recomendações 
O contrato territorial é uma oportunidade para as administrações, não só para apoiar os resineiros, mas também 
para configurar um perfil de trabalho florestal baseado na utilização multifuncional da floresta e na geração de 
externalidades positivas no quadro da estratégia Comunitária para o desenvolvimento sustentável. As 
administrações públicas devem compreender a importância de estimular um modelo de trabalho florestal em 
que o trabalhador equilibre as suas fontes de rendimento através da realização de atividades complementares 
relacionadas com vários recursos agroflorestais. 
Em contraste, um perfil profissional baseado na monocultura de resina está muito exposto ao fracasso e a uma 
crise socioprofissional devido a fatores económicos externos. 

 

Impactos e pontos-fracos 
A implementação do contrato territorial de resinagem: 

 Geraria um nicho de emprego florestal sustentável e de qualidade. 
 Protegeria os resineiros das flutuações do mercado internacional. 
 Reforçaria a capacidade de fornecimento da indústria europeia da resina. 
 Contribuiria para mitigar o fenómeno de êxodo rural. 
 Permitiria progredir na realização dos objetivos da Estratégia Europeia para o Desenvolvimento 

Sustentável 

 

Desenvolvimentos futuros 
O guia foi escrito tomando como referência a legislação espanhola sobre contratos territoriais. A autoridade para
implementar o contrato territorial em Espanha cabe aos governos regionais. Estes últimos devem proceder à
implementação deste sistema, sem esquecer que o contrato territorial seria potencialmente também aplicado
por entidades locais.  
Uma extensão do guia de referência deve abordar a possível adaptação deste esquema de contrato territorial
para resineiros de outros países europeus com uma tradição de resinagem, como a França e Portugal. 

 
 A prevenção de fogos florestais é uma das externalidades positivas da resinação. © Cesefor Foundation 

 

Informação adicional 
https://www.sust-forest.eu/ 
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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 

 


