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Contexto 
A resinagem é uma das atividades mais antigas de exploração económica dos pinhais de pinheiro-bravo e 
pinheiro-manso em Portugal. Tem contribuído para o desenvolvimento socio-económico de algumas das regiões 
mais deprimidas do país, proporcionando oportunidades de emprego e de rendimento e melhorando a 
rentabilidade das atividades florestais. Em Portugal, a resinagem é regulada por legislação específica desde 
1957. Em 2015, o Governo aprovou o Decreto-Lei 181/2015, que estabelece regras claras para a atividade 
resineira e para a circulação da resina em Portugal Continental. 

 

Objetivo 
Para assegurar a sustentabilidade da exploração da resina de pinheiro e garantir que esta se rege por boas 
práticas de gestão - promovendo a vitalidade dos pinhais e práticas de proteção florestal, contribuindo com 
receitas anuais relevantes - julgou-se, em Portugal, ser necessário definir um regime jurídico, simplificando e 
concentrando todas as regras num único diploma legal. Esta legislação é um instrumento de conhecimento 
essencial para as autoridades e agentes económicos, focando a produção, a exploração e a dinâmica da resina 
desde a floresta até à unidade industrial de transformação. 

 

Resultados 
O DL 181/2015 aplica-se a todos os operadores de resina envolvidos no circuito económico da resina de pinho 
em Portugal, desde a extração, transporte, armazenagem, primeira transformação até à importação e 
exportação. Estabelece os requisitos, relacionados com as feridas e outras práticas que envolvam as árvores e 
a resinagem, e diversos procedimentos, que incluem o registo do operador e a comunicação prévia da 
resinagem. Prevê a aplicação de coimas por incumprimento das regras, garantindo a sustentabilidade das 
operações e práticas de gestão da resina nos pinhais. 
O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) implementou a aplicação SiResin para facilitar o 
registo dos operadores e a apresentação das declarações de resina. 

Tema: 11 – Enquadramento legal 
Posição na Mudança de Valor: Silvicultura 

Tipo de Factsheet: Prática 
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Recomendações 
(a) Não existe um período específico para a prática da resinagem, embora as produções mais elevadas estejam 
associadas aos meses mais quentes. 
(b) Dois sistemas de extração de resina: 
- à morte: árvores exploradas nos 4 anos imediatamente anteriores ao corte (desbaste ou corte final) 
- à vida: as feridas efetuam-se ao longo de vários anos. Neste caso, diâmetro mínimo da árvore=20 cm e 
distância entre as presas=10 cm 
(c) profundidade das feridas≤1 cm; 1ª ferida a 20 cm acima do solo e feitas no sentido ascendente; no final do 
4º ano, a altura da fiada não deve exceder 2 m (ver imagem). 
As ferramentas e todo o material utilizado para recolha da resina têm que ser retirados no final da campanha. 

 

Impactos e pontos-fracos 
Portugal é o único país mediterrânico onde a resinagem é legislada 
Com a aplicação SiResin é possível obter informação estatística sobre o sector das resinas, apoiando as políticas 
florestais e a tomada de decisões 
A app SiResin obriga ao registo, via net, dos vários agentes 
O registo na app SiResin é feito antes do início da campanha pelo que os valores indicados são estimativas e 
não valores reais 

 

Desenvolvimentos futuros 
Para aumentar a informação sobre a atividade do setor poderia incluir-se no SiResina a identificação da espécie 
de pinheiro e a localização do povoamento/área a resinar. Informação credível, para ser usada na caracterização
do setor e para suportar tomadas de decisão, passa pela verificação do cumprimento das normas que orientam
a extração e circulação da resina em Portugal Continental. 

 
 Aplicação da legislação. Crédito: P. Soares e T. Sampaio 

 

Informação adicional 

Decreto-Lei 181/2015 de 28 de agosto: https://dre.pt/application/conteudo/70133815 

SiResin app: https://fogos.icnf.pt/manifesto/TipoLinksEntradalist.asp 
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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 

 


