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Quem somos: 28 associados
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Visão



Centro PINUS 

O que fazemos

Representação da Fileira Comunicação Informação Projetos I&D

Missão: promover a sustentabilidade do pinheiro-bravo na floresta portuguesa, contribuindo para o 
fornecimento de matéria-prima adequada às necessidades das indústrias da Fileira.



Centro PINUS 

A Floresta de Pinheiro-bravo

- Espécie autóctone, pioneira e com elevada resiliência
-Excelente adaptação às condições nacionais de solo e clima
- Boa produtividade em terrenos de baixa fertilidade
- Baixa intensidade de gestão e investimento
- Boa capacidade de regeneração natural
- Sistema multifuncional em produtos lenhosos e não lenhosos
e serviços do ecossistema
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A Floresta de Pinheiro-bravo

- Entre 1995 e 2015 perdeu-se 27% da área de pinheiro-bravo

- Os incêndios são a principal causa deste declínio.
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A Floresta de Pinheiro-bravo



Centro PINUS 

A importância Sócioeconómica da Fileira do Pinho
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A importância Sócioeconómica da Fileira do Pinho
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A importância Sócioeconómica da Fileira do Pinho
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Número e localização das indústrias

- 300 empresas de 1º 
transformação;

- Mercados com 
necessidades de 
matéria-prima distinta; 

- Localização dispersa por 
todo o território 
(interior) 



Centro PINUS 

Produção industrial

Diversidade de produtos 

- Construção (madeira 
serrada, tratada e 
painéis);

- Embalagem (madeira 
serrada, papel);

- Energia (pellets)
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Indústria de painéis – ciclo de valorização da madeira

Em 2020 as indústrias de painéis 
reutilizaram 271 mil toneladas* 
de resíduos de madeira

* Valores referentes ao universo de associados do Centro PINUS

Imagem: Finsa
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Indústria de painéis: aplicações

Em 2020 existiam 6 empresas produtoras de 
painéis dependentes de madeira de pinho

Principais aplicações:
- Mobiliário;
- Decoração; 
- Construção.
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Oportunidades: Dinâmicas politicas e sociais a influenciar o 
mercado

A nova Estratégia Florestal Europeia para 2030 contribui para o pacote de 

medidas proposto para alcançar na UE a neutralidade climática em 2050.
Também ajuda a UE a cumprir o seu compromisso de aumentar as remoções de 
carbono por sumidouros naturais, incluindo floresta, em conformidade com a Lei 
do Clima recentemente aprovada.

Fonte: Comissão Europeia, 2021
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Oportunidades: Dinâmicas politicas e sociais a influenciar o 
mercado

A procura de madeira no mundo tem vindo a aumentar e
preconiza-se que aumente acentuadamente.

OCDE, 2018 - “em 2060, o uso de madeira como material
de construção mais do que duplica face a 2011”

FAO-UNECE, 2021 – “a procura de produtos florestais é 
elevada e espera-se um elevado consumo na próxima 
década”

Fonte: EXPRESSO, junho 2021

O Pacto Ecológico Europeu, o Novo Bauhaus
Europeu ou o Regulamento LULUF revisto
valorizam produtos de madeira que continuam a
armazenar carbono durante décadas e passíveis de
reparação, reutilização e reciclagem.

https://expresso.pt/economia/2021-06-18-Sem-madeira-vidro-e-aco-nao-ha-novas-habitacoes-743e4be1
https://unece.org/fileadmin/DAM/timber/statsdata/market-statement-coffi78-as-of-2020-11-06.pdf
https://expresso.pt/economia/2021-06-18-Sem-madeira-vidro-e-aco-nao-ha-novas-habitacoes-743e4be1
https://wood4bauhaus.eu/about-us/
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Oportunidades: Dinâmicas politicas e sociais a influenciar o 
mercado - bioeconomia

A floresta tem um papel central na bioeconomia, encontrando se em
desenvolvimento novos produtos a partir de madeira e resina
Uma evidência, é o facto de a resina natural ser uma das apostas na estratégia
de bioeconomia no contexto do PRR que envolve também um investimento
superior a 10 Milhões de euros na beneficiação de pinhais

Cerimónia de assinatura Protocolo "Programa Resineiros Vigilantes 
2021“, julho de 2021
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Desafios: défice de madeira
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Desafios: promover o uso em cascata da madeira 

PAINÉIS
PASTA E PAPEL

SERRAÇÕES

TRATAMENTO

ENERGIA

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.madeirasgasometro.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/02/aglomerado-de-madeira.jpg&imgrefurl=http://www.madeirasgasometro.com.br/blog/tag/aglomerado-de-madeira/&usg=__hMTbCl85rysxkocyCRl7DVrYWVU=&h=300&w=453&sz=72&hl=pt-PT&start=2&sig2=wub54j8WwdsrEPq09vtKVQ&um=1&itbs=1&tbnid=F69skRct2e60_M:&tbnh=84&tbnw=127&prev=/images?q=industria+de+aglomerado+de+madeira&um=1&hl=pt-PT&rls=com.microsoft:pt:IE-SearchBox&rlz=1I7GGHP_en&tbs=isch:1&ei=OdEoTKajHYnBsga00MjEBA
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Desafios: prolongar a vida útil dos produtos da madeira

Em 2020 quase 1/3 da madeira 
de pinho foi queimada
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Considerações finais: A floresta de pinheiro-bravo 

Tem um papel de destaque na nossa floresta, pelo benefícios ambientais, sociais e 
económicos

Maior reservatório de CO2 da floresta nacional

Oferece uma grande diversidade de produtos, de elevada qualidade e para 
diferentes fins

Construção, mobiliário, embalagem….

Os principais indicadores mundiais apontam para o uso crescente de produtos de 
madeira.

Promover o uso em cascata

Politicas europeias e nacionais focadas na valorização do recursos naturais
Construir uma floresta mais resiliente 

Incrementar e diversificar e valorizar os usos de produtos de madeira na construção
Prologar o tempo de vida útil dos produtos de madeira



SOCIAL NETWORKS

MUITO OBRIGADO!
pedroteixeira@centropinus.org

www.centropinus.org
Siga-nos: 

LIFE Renatural NZEB                              @renaturalnzeb LIFE Renatural NZEB 

https://www.liferenatural.com

mailto:pedroteixeira@centropinus.org
http://www.centropinus.org/
https://www.linkedin.com/company/centropinus
https://www.facebook.com/centropinus
https://www.youtube.com/channel/UCj__fxdOwIpVC-Qbf4tYsHA
https://www.instagram.com/centropinus

