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Contexto 
A falta de planeamento florestal tanto nas florestas privadas como públicas é reconhecida como uma das 
principais limitações que afetam a cadeia de valor da cortiça, devido à incerteza da quantidade e qualidade do 
fornecimento de cortiça para a indústria transformadora. Além disso, o planeamento florestal é um pré-requisito 
essencial para a certificação florestal (FSC, PEFC), que por sua vez é uma ferramenta útil para promover a 
cortiça nacional num mercado internacional cada vez mais competitivo. A adoção de um protocolo para 
descrever e avaliar as condições dos montados de sobro faz parte do processo de planeamento, e precisa de 
ser adaptado às condições diversificadas em que os sobreiros podem ser encontrados. 

 

Objetivo 
O objetivo do protocolo é a adoção de uma norma comum para a descrição de povoamentos puros ou mistos 
com sobreiros para fins de planeamento e/ou gestão. O objetivo é, em última análise, contribuir para a criação 
de bases de informação coerentes e completas a nível regional, para melhorar o planeamento do montado de 
sobro, e assim fomentar o seu desenvolvimento, em concordância com as indicações da Lei Regional Florestal 
(Lei nº 8/2016 art. 33) e dos regulamentos sectoriais regionais sobre a cortiça (Lei nº 4/1994). 

 

Resultados 
Como parte do planeamento florestal de cerca de 55.000 hectares de florestas estatais geridas pela Agência 
Forestas, foi desenvolvido um protocolo para a descrição e análise da produtividade de montados de sobro. As 
folhas de cálculo foram originalmente desenvolvidas no âmbito do "Progetto Bosco" pela CRA Trento, depois 
adaptadas para incluir todos os parâmetros descritivos necessários para avaliar, por um lado, o estado da copa 
das árvores em termos de composição florística, estrutura, estado fitossanitário, etc., por outro lado, para 
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determinar a quantidade e disponibilidade de cortiça para efeitos de planeamento da colheita. As Diretrizes 
sobre a metodologia e planeamento do levantamento foram aprovadas por resolução do Conselho Regional (n. 
30/30 de 20.6.2017). 

 

Recomendações 
As folhas de cálculo devem ser utilizadas para todos os sobreiros (definidos pelo art. 9º da Lei nº 4/1994), quer 
se trate de montados de sobreiro com uma função principalmente produtiva ou de sobrais não especializados. 
Para sistemas agro-silvo-pastoris com sobreiros, deve ser utilizada a forma específica para "pastos, arbustos e 
pastagens arborizadas", em que a componente arbustiva e herbácea é proeminente. As folhas de cálculo são 
acompanhadas de diretrizes para a interpretação dos elementos descritivos e a sua compilação correta e 
possivelmente unívoca, incluindo cartões fotográficos descritivos dos principais agentes patogénicos e 
entomófilos dos carvalhos. Indicações relativas às orientações de gestão previsíveis (renaturalização, 
reconstituição, etc.) e intervenções (ex. limpeza de arbustos, descasque, desbaste) são fornecidas para cada 
parcela florestal. 

 

Impactos e pontos-fracos 
Ao elaborar um Plano Florestal, a fase de descrição florestal representa uma das fases mais críticas e complexas 
de um ponto de vista técnico. A adoção do protocolo do sobreiro representa uma ferramenta válida para a 
aquisição da informação necessária para a gestão dos sobrais regionais de uma forma consistente e 
padronizada. A medição dos parâmetros contidos nas folhas de cálculo pode ser particularmente complexa, 
tanto em termos do tempo necessário como de uma descrição imparcial da copa da floresta. A complexidade 
aumenta ao passar de povoamentos de sobreiro puro para povoamentos mistos ou ricos em vegetação rasteira, 
e de povoamentos de idade uniforme para povoamentos de idade desigual. 

 

Desenvolvimentos futuros 
O protocolo para a descrição dos montados de sobro poderia ser adotado por outras administrações regionais e
em outras regiões italianas com vocação corticeira, tais como a Toscana, Lazio, Campânia, Calábria e Sicília,
sendo adequado para utilização também nas regiões da bacia do Mediterrâneo. A adoção das orientações e
normas propostas em grande escala poderia melhorar ainda mais a qualidade da informação recolhida, a fim de 
abordar alguns aspetos críticos e facilitar e melhorar as operações de descrição e identificação das orientações
de gestão. 
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 Uma das folhas de cálculo para a descrição de povoamentos puros e mistos de montados de sobro no protocolo

adotado pela FoReSTAS. © M. Cadoni 
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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 

 


