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MODELO GLOBAL PARA AS FILEIRAS SILVO-LENHOSAS 

Resumo 

As fileiras silvo-lenhosas da construção e do mobiliário, da pasta, do papel e do cartão e 
a das embalagens de madeira e de papel e cartão são analisadas quanto aos fluxos que se 
estabelecem, numa perspectiva sectorial, entre as sucessivas fases do processo 
produtivo, desde as matérias-primas até ao produtos finais. O contexto macroeconómico 
do funcionamento das mesmas é caracterizado, assim com a sua estrutura empresarial e 
do trabalho. As especificidades associadas ao mercado interno e externo dos produtos 
destas fileiras são, igualmente, descritas. 

A evolução recente das áreas e volumes de pinheiro bravo (Pinus pinaster Aiton) e 
eucalipto (Eucalyptus globulus) são avaliadas, numa perspectiva que enquadra a 
potencialidade destas espécies enquanto fornecedoras privilegiadas de matérias-primas 
lenhosas para abastecer, a jusante, as indústrias transformadoras das fileiras silvo-
lenhosas. 

A modelação do efeito dos incêndios florestais e dos cortes na disponibilidade de 
madeira é realizada, partindo da informação dos Inventários Florestais Nacionais e das 
estatísticas sobre incêndios florestais. O método desenvolvido é usado em simulações 
prospectivas sobre disponibilidade de madeira. 

São desenvolvidos modelos baseados em equações econométricas para a oferta e 
consumo interno de madeira serrada, de painéis de madeira, de pasta de madeira e de 
papel e cartão.  

 

Palavras-chave: Fileiras silvo-lenhosas; volumes de madeira de Pinus pinaster; 
volumes de madeira de Eucalyptus; madeira serrada; painéis de madeira; pasta de 
madeira; papel e cartão; modelos econométricos; oferta; consumo interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



GLOBAL MODEL FOR THE FOREST AND WOOD CHAINS 

Abstract 

The production flows in the sector of wood construction and furniture, paper and paper 
board and that of wood, paper and paper board wrapping and packaging sector are 
analyzed. The macroeconomic indicators associated with them are characterized, 
showing their importance in the Portuguese national economy. The characteristics of the 
corresponding enterprises and workforce, as well as the main domestic and international 
market trends for the different phases of the productive cycle are described. 

The recent evolution of wood production from maritime pine (Pinus pinaster Aiton) and 
eucalyptus (Eucalyptus globulus) is described and analyzed in a context that takes in 
account their potential to supply raw material for wood based industries.  

The effect of forest fire regimes and cuts on wood availability is modeled, using 
National Forest Inventories data and wildfire statistics. The models were used in 
predictions of future wood availability under various fire scenarios. 

Models for the supply and domestic consumption of sawn wood, wood panels, wood 
pulp, and paper and paper board, based on econometric equations, were developed.  

 

Keywords: Wood based sector; wood volumes of maritime pine; wood volumes of 
eucalyptus; sawn wood; wood panels; wood pulp; paper and paper board; econometric 
models; supply; domestic consumption 
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Contexto 

As fileiras que se desenvolvem a partir das produções geradas em áreas florestais, 
designadamente a partir da madeira de pinheiro e do eucalipto, possuem uma longa 
tradição em Portugal, representando um importante contributo no desempenho 
económico nacional (Mendes, et al., 2004; Monitor Company, 1994). Essa relevância é 
exemplificada, nomeadamente, pela contribuição de 2,5% para o Produto Interno Bruto 
português e de 3% nos empregos nacionais (INE, 2010). O sector florestal distingue-se 
também positivamente por ser sustentado maioritariamente por matérias-primas 
nacionais, apresentando, na sua globalidade, um balanço positivo (6%, em 2009) das 
exportações relativamente às importações (INE, 2010).  

A Estratégia Nacional para as Florestas (DGRF, 2007) contém orientações e planos de 
acção delineados na perspectiva da maximização do valor económico total da floresta 
portuguesa. Todavia, as reflexões e propostas desta Estratégia centram-se sobretudo ao 
nível do espaço florestal, e produções a ele associadas, não aprofundando, numa 
perspectiva integradora de visão sectorial, as fases subsequentes do processo produtivo. 
Sabe-se, no entanto, que a transformação industrial da produção lenhosa gerada na 
floresta, aumenta significativamente o valor económico da matéria-prima inicial 
(Mendes, et al., 2004; Merlo e Croitoru., 2005; Monitor Company, 1994; Universidade 
de Coimbra, 2006).  

O estudo desenvolvido nesta tese decorre da necessidade de perspectivar para o 
conjunto do sector florestal a reflexão feita na Estratégia Nacional paras as Florestas, 
analisando de forma integrada as fases subsequentes de transformação dos produtos 
lenhosos.  

Em paralelo com o desenvolvimento da tese, as metodologias e os resultados da análise 
de contexto e caracterização das fileiras silvo-lenhosas, assim como os modelos 
desenvolvidos, têm sido aplicados na criação do Observatório para as Fileiras Florestais, 
no âmbito das competências da Autoridade Florestal Nacional, em parceria com agentes 
do sector. 

Objectivo  

Com o presente estudo pretende-se caracterizar e modelar a estrutura e o funcionamento 
das actividades económicas sustentadas pelo uso de madeira, como matéria-prima, 
seguindo uma abordagem sectorial do sistema produtivo.  

A reflexão desenvolvida decompõe o sector económico silvo-lenhoso nas suas 
componentes estruturais e analisa cada uma dessas partes. Nesse processo são 
identificadas as variáveis que parecem influenciar as decisões dos agentes económicos, 
assim como a sua acção na oferta e no consumo interno dos produtos de madeira.  

Em particular, é estudada a repercussão no desempenho das fileiras silvo-lenhosas da 
disponibilidade de matéria-prima (madeira) de origem nacional e a sua influência nas 
decisões sobre capacidade industrial. A jusante, no sistema produtivo, é analisada a 
influência, nesse desempenho, do dinamismo das actividades económicas que 
consomem produtos de madeira. 

A metodologia adoptada distingue as fileiras silvo-lenhosas em função dos produtos 
finais gerados, em: 

(i) Fileira da construção e do mobiliário; 
(ii) Fileira das embalagens; 
(iii)Fileira do papel e do cartão. 
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A identificação e caracterização da acção das variáveis económicas que determinam a 
oferta e o consumo interno de produtos das fileiras silvo-lenhosas tiveram subjacente a 
classificação destes em toros de madeira, madeira serrada, painéis de madeira, pasta de 
madeira e papel e cartão. 

Estrutura  

A tese é apresentada em cinco artigos (publicados, aceites ou submetidos). Estes 
reflectem a evolução cronológica do estudo, desde a fase inicial relativa à organização e 
descrição da informação recolhida sobre os subsectores florestais baseados em madeira 
(capítulo I, II e III), até ao desenvolvimento posterior dos modelos (capítulo IV e V). 

O capítulo I caracteriza o contexto macroeconómico da fileira da construção e do 
mobiliário, evidenciando a sua importância na economia nacional, os fluxos de 
produção, a estrutura das empresas e do trabalho que lhe estão associados, assim como, 
para as diferentes fases do ciclo produtivo, as especificidades associadas aos mercados 
interno e externo  

No capítulo II é feita uma caracterização e descrição similar para as fileiras da pasta, 
papel e cartão e das embalagens. 

O capítulo III descreve e analisa a evolução recente do material lenhoso de pinheiro 
bravo (Pinus pinaster Aiton) e eucalipto (Eucalyptus globulus) numa perspectiva que 
enquadra a potencialidade destas espécies enquanto fornecedoras privilegiadas de 
matérias-primas lenhosas para abastecer, a jusante, as indústrias transformadoras. 

O capítulo IV descreve a modelação do efeito dos incêndios florestais e dos cortes na 
disponibilidade de madeira. O método de estimação baseia-se no uso de cadeias de 
Markov, tendo os resultados sido utilizados em simulações prospectivas.  

No capítulo V são desenvolvidos modelos econométricos para caracterizar a oferta e o 
consumo interno de produtos das fileiras silvo-lenhosas, tendo resultado em equações, 
para essas componentes do mercado, relativamente à madeira serrada, aos painéis de 
madeira, à pasta de madeira e ao papel e cartão. 

No capítulo VI é descrita a aplicação informática que sintetiza, de forma interactiva, as 
modelações desenvolvidas nos capítulos IV e V. Esta aplicação é ainda utilizada na 
análise de sensibilidade do próprio modelo. 

As conclusões gerais resumem numa síntese final o modelo global com os resultados 
obtidos nos diferentes capítulos da tese.  

 

 

 



 

Este capítulo foi publicado na revista Silva Lusitana em Junho de 2009 

Louro, G., Constantino, L., Gravato, A, Rego, F., 2009, A Fileira da Construção e do Mobiliário: Análise de 
Contexto, Lisboa, Instituto Nacional de Investigação Agrária, Silva Lusitana Vol. 17(I), pp. 59-82. 
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Sumário 

Este artigo caracteriza o contexto macroeconómico da fileira da construção e do 
mobiliário, evidenciando a sua importância na economia nacional, a estrutura das 
empresas e do trabalho que lhe estão associados, assim como, para as diferentes 
fases do ciclo produtivo, as características dos correspondentes mercados interno 
e externo. 

A análise insere-se num estudo mais abrangente sobre o modelo económico nas 
fileiras silvo-lenhosas e segue uma abordagem metodológica que efectua a análise 
dessas fileiras em função dos seus produtos finais (construção e mobiliário, 
embalagens, papel e cartão).  

Este estudo pretende complementar a reflexão feita na Estratégia Nacional para as 
Florestas sobre o espaço florestal e as suas produções, integrando as fases 
subsequentes de transformação industrial até aos produtos finais, numa 
perspectiva de fileira. 

Palavras-chave: madeira; construção; mobiliário; macroeconomia; mercados; 
produção; importação; exportação; consumo interno. 
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WOOD CONSTRUCTION AND FURNITURE SECTORS: ANALYSIS 

OF CONTEXT  

Abstract 

This paper focuses on the macroeconomic context of the wood construction and 
furniture sectors, showing their importance in the Portuguese national economy, 
the characteristics of the corresponding enterprises and workforce, as well as the 
main domestic and international market trends for the different phases of the 
productive cycle. 

This analysis is part of a more comprehensive study for the development of an 
economic flow model for the forest and wood chains, where the analysis is 
performed separately for the chains of the different end products (construction and 
furniture, wrapping and packaging, paper and paperboard).  

This study is complementary to the reflection made in the National Strategy for 
Forests, about forests and their productions, integrating the subsequent phases of 
industrial transformation up to the end products.   

Keywords: wood; construction; furniture; macroeconomic; markets; production; 
import; export; domestic consumption.   

LA FILIERE DU BATIMENT ET DU MOBILIER: ANALYSE DE 

CONTEXTE 

Résumé 

Cet article caractérise le contexte macro économique de la filière du bâtiment et 
du mobilier, soulignant son importance dans l’économie nationale, la structure des 
entreprises et du travail qui lui sont associés, ainsi qu’au niveau des différentes 
phases du cycle productif, les caractéristiques des marchés interne et externe 
correspondants 

Cette analyse fait partie d’une étude plus approfondie sur le modèle économique 
dans les filières sylvi-ligneuses et adopte une approche méthodologique qui 
effectue l’analyse de ces filières en fonction de ses produits finaux (construction 
et mobilier, emballages, papier et carton).  

Cette étude prétend compléter la réflexion faite par la Stratégie Nationale pour les 
Forêts sur l’espace forestier et ses productions, en intégrant les phases 
subséquentes de la transformation industrielle jusqu’aux produits finaux, dans une 
perspective de filière. 

Mots-clefs: bois; bâtiment; mobilier; macroéconomique; marché; production; 
importation; exportation; consommation interne. 
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1 Introdução 

A Estratégia Nacional para as Florestas (ENF), Resolução de Conselho de 
Ministros nº 114/2006, enquanto documento de reflexão sobre o sector florestal, 
constitui um quadro de referência com orientações e planos de acção delineados 
em função do objectivo de maximizar o valor económico total da floresta 
portuguesa.  

Uma das contribuições mais importantes para o valor económico total é a 
produção de material lenhoso para abastecimento dos mercados nacionais e 
internacionais de produtos derivados da madeira. 

O presente trabalho enquadra-se num estudo mais abrangente sobre o modelo 
económico nas fileiras silvo-lenhosas e decorre da necessidade de perspectivar 
para o sector florestal a reflexão feita na Estratégia Nacional paras as Florestas, 
analisando de forma integrada as fases subsequentes de transformação dos 
produtos lenhosos, a qual é apenas abordada de forma subsidiária na ENF.  

A metodologia adoptada distingue as fileiras silvo-lenhosas em função dos 
produtos finais gerados, em: 

(i) Fileira da construção e do mobiliário; 
(ii) Fileira das embalagens; 
(iii) Fileira do papel e do cartão. 

Numa primeira fase, o trabalho desenvolvido consistiu no levantamento, 
organização e descrição da informação disponível sobre cada uma das fileiras, a 
qual determinou a fixação do período a estudar entre 1961 e 2006. Este primeiro 
artigo descreve os resultados obtidos para a indústria da construção e do 
mobiliário.  

De forma a fazer uma abordagem analítica os produtos foram agregados de acordo 
com o seu grau de transformação em: 

(i) Produtos primários – toros de madeira; 
(ii) Produtos intermédios – madeira serrada e painéis de madeira (painéis de 

partículas, de fibras e folheados, contraplacados e outros painéis); 
(iii)Produtos finais – mobiliário, carpintaria para construção e outros produtos 

da madeira. 

Os factores identificados como sendo relevantes para o estudo do modelo 
económico da fileira foram descritos por variáveis de contexto e variáveis 
internas. A sua diferenciação teve subjacente o critério de serem ou não geradas 
dentro da fileira da construção e do mobiliário, classificando-se como variáveis 
externas as que, embora exteriores à fileira, se considerou poderem interferir, de 
forma directa ou indirecta, no seu desempenho. Esta abordagem baseou-se 
também em estudos realizados noutros países que avançaram e testaram hipóteses 
sobre as variáveis de contexto e de fileira mais importantes para explicar o 
comportamento da produção e consumo (Buongiorno, J., et al., 2003; Kangas, K., 
Baudin, A., 2003). 

2 Metodologia 

A abordagem utilizada foi condicionada pela disponibilidade de informação sobre 
variáveis consideradas potencialmente relevantes para a compreensão do 
funcionamento da fileira. 
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O resultado dessa selecção de variáveis está discriminado nos quadros 1 e 2, em 
anexo, tendo-se igualmente fixado, em função daquela disponibilidade, um 
período de análise correspondendo à série temporal de 1961 a 2006. As fontes de 
informação e tratamento prévio das variáveis constam igualmente dos quadros 
anexos. 

As variáveis, constantes nesses quadros, que se consideram mais relevantes para a 
fileira são descritas para a compreensão da indústria (fluxos de produção, 
estrutura das empresas e do trabalho), das tendências na produção e no comércio 
internacional e quanto ao contexto específico e geral da procura (macroeconómico 
e de mercado).  
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3 Descrição da indústria  

3.1 Fluxos de produção 

Na síntese dos fluxos de produção constituídos na fileira da construção e do 
mobiliário (fig. 1) seguiu-se a base de dados FAOSTAT, da FAO, para os 
produtos primários. Esta fonte foi também usada, nos produtos intermédios, para 
as importações em metros cúbicos e em euros, assim como para o consumo 
interno e para as exportações em metros cúbicos. Nestes produtos e nos produtos 
finais a informação em euros sobre consumo interno e exportações teve como 
fonte as Estatísticas da Produção Industrial, 2006, do INE. Com esta abordagem, a 
estimativa das percentagens relativas de fluxos revela que:  

(i) Em Portugal, a indústria da construção e mobiliário consome uma 
proporção muito pequena, cerca de 16%, da produção de madeira, 
induzindo-se que parte substancial dos restantes 84% teve outros destinos, 
nomeadamente para as fileiras do papel e do cartão e para a das 
embalagens; 

(ii) As indústrias de serração e de painéis (produtos intermédios) têm pesos 
aproximados no consumo, distribuindo-se, nestes produtos, o consumo 
interno total, em m3, em 54% para a madeira serrada e 46% para os painéis 
de madeira; 

(iii)Nos painéis, os painéis de partículas dominam. O seu consumo interno, em 
m3, representa 61% do volume total do consumo de painéis, enquanto os 
painéis de fibras e os folheados, contraplacados e outros painéis 
representam somente 24% e 7% do mesmo; 

(iv) O valor em euros do consumo interno total do mobiliário, obras de 
carpintaria para a construção e outras obras de madeira (produtos finais) é 
2,4 vezes superior ao consumo interno total da serração e painéis de 
madeira (produtos intermédios); 

(v) Nos produtos finais, o consumo interno total, em euros, destaca o 
mobiliário com maior importância financeira, representando 73% do 
consumo interno total destes produtos, correspondendo à carpintaria para 
construção e aos outros produtos da madeira, respectivamente 24% e 3%.   
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Figura 1- Principais fluxos físicos e financeiros (valores reais na base 2006) verificados em 2006 na fileira da construção e do mobiliário. Destaca-se que os números 

entre parênteses têm como unidade milhares de metros cúbicos e milhões de euros, respectivamente, antes e depois do ponto e vírgula (fonte: FAO - base de dados 

FAOSTAT, obtida por consulta do URL da FAO; INE - Estatísticas da Produção Industrial 2006, obtidas por consulta do URL do INE). 
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Em 2006, a importância relativa do valor total de vendas (mercados doméstico e 
internacional) verificada nos produtos intermédios e nos produtos finais (fig. 2) revela a 
predominância, quanto a essa variável, do conjunto dos painéis (painéis de partículas, 
painéis de fibras e folheados, contraplacado e outros painéis), na transformação 
intermédia, e, do mobiliário, nos produtos finais.  

 
Figura 2 – Importância absoluta (valores reais na base 2006) e relativa, em 2006, do valor total de 

vendas dos produtos intermédios (a) e dos produtos finais (b) na fileira da construção e do 

mobiliário (fonte: INE - Estatísticas da Produção Industrial 2006, obtidas por consulta do URL do 

INE). 

3.2 Estrutura das empresas e do trabalho 

Os números divulgados nos sucessivos anuários de produção industrial do INE sobre 
estabelecimentos em actividade na fileira da construção e do mobiliário (fig. 3) 
confirmam a forte especialização na fabricação de painéis de madeira, a qual, apesar da 
sua importância na totalidade dos produtos produzidos (fig. 1 e fig. 2), é, desde os anos 
60, feita num pequeno número de estabelecimentos, quase sempre inferior a 10. A 
excepção acontece no caso da fabricação de folheados, contraplacados e outros painéis, 
cujo número de estabelecimentos em actividade tem, nos últimos 8 anos, superado 
ligeiramente aquele valor. 
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A mesma fonte indica para as serrações, carpintarias e fabricação de mobiliário, 
características distintas, observando, estes subsectores, elevada pulverização quanto ao 
número de estabelecimentos em actividade.  

Todavia, nas últimas décadas, tem-se assistido a um fenómeno de concentração nas 
serrações e nas carpintarias, que viram o seu número reduzido para 181 e 367, 
respectivamente. Em oposição os estabelecimentos destinados à fabricação de 
mobiliário verificaram, no mesmo período, um ligeiro aumento, registando, em 2006, 
1063 unidades de fabricação. 

O levantamento dos empregos gerados pelas indústrias da fileira da construção e do 
mobiliário (fig. 3) é coerente com a evolução do número de estabelecimentos, 
correspondendo à fabricação de painéis de madeira valores relativamente constantes e 
substancialmente inferiores aos empregos gerados pelas serrações, carpintarias e na 
fabricação de mobiliário. Nestes, entre 1985 e 2006, a evolução do número de pessoas 
ao serviço caracterizou-se por ter aumentado na fabricação de mobiliário e nas 
carpintarias e por ter diminuído na indústria de serração. Isto também deve resultar dos 
aumentos verificados nos salários reais nas três ultimas décadas (fig. 4a), os quais terão 
levado a uma reestruturação da indústria para tecnologias mais intensivas no uso de 
capital, através de maior automatização e de mais alta produtividade do trabalho, mas 
recorrendo a um menor número de trabalhadores. 

 
Figura 3– Evolução do número de estabelecimentos em actividade e do número de pessoas ao 

serviço (fonte: GEP/MTSS – Quadros de Pessoal, fornecidos para este estudo; INE - Estatísticas da 

Produção Industrial, obtidas por consulta do URL do INE)  

As remunerações pagas constituem um bom indicador do desempenho económico das 
respectivas fileiras, representando, em conjunto com o preço das matérias-primas, uma 
importante fatia nos custos de produção.  

Na fileira da construção e do mobiliário essas remunerações (fig. 4a) têm sido 
generalizadamente inferiores à média nacional, sendo de assinalar os valores 
ligeiramente superiores associados às remunerações pagas na silvicultura e exploração 
florestal, reflectindo provavelmente as subvenções financeiras que têm vindo a ser 
atribuídas a esta actividade nos sucessivos quadros comunitários de apoio e, também, a 
natureza da indústria caracterizada por uma mais alta intensidade de uso do capital. 



Capítulo I: a fileira da construção e do mobiliário: análise de contexto 

18 

A produtividade do trabalho (fig. 4b), ao longo da série temporal de 1985 a 2006, 
distingue claramente o melhor desempenho na indústria de fabricação de painéis de 
madeira. No entanto, também as outras actividades económicas (serração, carpintaria e 
mobiliário) verificaram aumentos, embora menos expressivos, na produtividade, 
acompanhando o aumento das remunerações mensais (fig. 4a).  

Assinala-se, ainda, a variação cíclica entre períodos de maior e de menor produtividade, 
particularmente evidente na indústria dos painéis de madeiras e nas serrações. Esta 
variação poderá reflectir limitações dos dados. Por exemplo, é plausível que em 
períodos de alta produção os trabalhadores trabalhem mais horas remuneradas como 
trabalho extraordinário, as quais não estão reflectidas na variável do trabalho que mede 
o número de pessoas empregadas.   

 
Figura 4 – Remuneração média mensal (a) e produtividade do trabalho (b), em valores reais na 

base 2006 (fonte: FAO - base de dados FAOSTAT, obtida por consulta do URL da FAO; 

GEP/MTSS – Quadros de Pessoal, fornecidos para este estudo; INE - Estatísticas da Produção 

Industrial obtidas por consulta do URL do INE; Barreto, et al,  1996 ). 
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4 Tendências na produção e no comércio internacional 

Em Portugal, a evolução das quantidades físicas produzidas e envolvidas no comércio 
externo de toros de madeira, de madeira serrada e de painéis de madeira (produtos 
primários e intermédios), construída a partir de informação da base de dados 
FAOSTAT, da FAO, destaca (fig. 5 a, b e c): 

(i) Nos toros de madeira, fraca expressão do mercado externo, manifestada por 
quantidades importadas e exportadas insignificantes, quando comparadas com as 
quantidades produzidas; 

(ii) Na madeira serrada, desde 1984, redução na produção, acompanhada por uma 
redução das exportações e ligeiro aumento das importações; 

(iii)Nos painéis de madeira, aumento considerável, entre meados da década de 
setenta e finais da década de noventa, das quantidades produzidas e exportadas. 

Este comportamento demonstra que a produção nacional de toros de madeira é usada 
quase exclusivamente pelas indústrias nacionais e que parte da fracção que é utilizada 
pela fileira da construção e do mobiliário tem sido transferida da serração para a 
fabricação de painéis de madeira.  

A evolução das exportações (comércio internacional) no mobiliário, nas obras de 
carpintaria para construção e nas outras obras de madeira (produtos finais), construída 
com base na informação sobre vendas totais, em euros, fornecida pelas estatísticas da 
produção industrial, do INE (fig. 5 d, e e f), destaca como aspectos relevantes: 

(i) A grande preponderância do mobiliário relativamente às obras de carpintaria 
para a construção e às outras obras de madeira, em consonância com o 
observado na figura 2, para o ano de 2006; 

(ii) No mobiliário, o aumento contínuo das vendas para exportação, demonstrando a 
crescente internacionalização desta actividade económica; 

(iii)Nas obras de carpintaria para construção as vendas para exportação são menos 
expressivas que no mobiliário, demonstrando a relevância da indústria da 
construção nacional no escoamento deste produto. 
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Figura 5– Evolução das produções, do comércio internacional e do consumo interno nos toros de madeira (a), na madeira serrada (b), nos painéis de madeira (c), no 

mobiliário (d), nas obras de carpintaria para construção (e) e nas outras obras de madeira (f) (fonte: FAO - base de dados FAOSTAT, obtida por consulta do URL 

da FAO; INE - Estatísticas da Produção Industrial, obtidas por consulta do URL do INE). 
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5 Contexto da procura  

5.1 Contexto específico de procura  

A compra e venda de prédios, a construção de novos edifícios e respectivos fogos foram 
incluídos como variáveis potencialmente relevantes por se admitir que poderão traduzir 
características do mercado dos produtos da fileira da construção e do mobiliário, na 
componente dos consumidores potenciais associados à procura, visto constituírem um 
dos principais usos finais de madeira. 

O comportamento dessas variáveis, no período em estudo (fig. 6), mostra que o 
mercado de compra e venda de prédios foi bastante dinâmico até final dos anos noventa, 
verificando, posteriormente, uma quebra significativa. Esta tendência verificou-se 
também no número de edifícios e de fogos construídos, embora com menor amplitude. 
Este comportamento é consequente com a redução verificada a partir de 2001 no índice 
de confiança da indústria da construção, como adiante se demonstra (fig. 9). 

 
Figura 6– Evolução da compra e venda de prédios, da construção de edifícios e de fogos (fonte: INE 

- Estatísticas da Produção Industrial, Estatísticas da Construção de Edifícios, Anuários Estatísticos 

de Portugal e Estatísticas da Construção e Habitação, obtidos por consulta do URL do INE) 

5.2 Contexto macroeconómico 

O desempenho da actividade económica, em geral, é também importante para explicar a 
procura na fileira da construção e do mobiliário, em particular no que se refere aos 
produtos de madeira que não são consumidos nos mercados da construção, e portanto 
associados com a compra e venda de casas, como vários tipos de artefactos de madeira.   

Em Portugal, o contexto macroeconómico entre 1961 e 2006 caracterizou-se pelo forte 
crescimento da economia (fig. 7), como o comprova a evolução dos valores reais (base 
2006) do produto interno bruto (PIB) e do valor acrescentado bruto (VAB). Este 
crescimento é também demonstrado, sectorialmente, entre 1977 e 2006, para a 
construção e para a indústria, incluído energia, através dos respectivos valores 
acrescentados brutos, igualmente em valores reais, determinados para a mesma base. 
Todavia, nestes, nota-se, a partir de 2000, uma redução dessa tendência.  
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Em oposição, entre 1977 e 2006, o VAB da indústria da madeira e da cortiça verificou 
um ligeiro decréscimo. Este facto é comprovado pelo declive da respectiva linha de 
tendência que, apesar de negativo, é muito próximo de zero. No entanto, a importância 
do mesmo no VAB nacional observou, até 1995, uma diminuição acentuada, de 1,7% 
para 0,65%, representando, posteriormente a essa data, uma fracção relativamente 
constante do mesmo, comprovado pelo valor de 0, 60%, registado em 2006.  

A diferença no comportamento entre o PIB/VAB nacional e o VAB da indústria da 
madeira e da cortiça apontam para que estas indústrias se encontrem próximo do seu 
máximo potencial, possivelmente porque as restrições no abastecimento de matérias-
primas, nacionais e de importação, limitam a capacidade de resposta do sector a 
aumentos da procura resultantes de aumentos no rendimento dos consumidores. O 
deficit interno resultante do aumento da procura tem sido portanto coberto por redução 
das exportações e aumento das importações, como se observa na figura 5 b para a 
madeira serrada. 

  



Capítulo I: a fileira da construção e do mobiliário: análise de contexto 

23 

 

Figura 7 - Evolução real (base 2006) do produto interno bruto (PIB) português e dos valores 

acrescentados brutos (VAB) nacional, da indústria da madeira e da cortiça, da indústria, incluindo 

energia e da construção(fonte: INE – Anuários Estatísticos de Portugal, obtidos por consulta do 

URL do INE, e base de dados fornecida para este estudo; Barreto et al, 1996). 

Os produtos da fileira da construção e do mobiliário são utilizados fundamentalmente 
enquanto bens duráveis (de capital), constituindo as taxa de juro e os indicadores sobre 
níveis de confiança económica uma importante ferramenta para explicar as tendências 
de acumulação de capital bruto que estão na base do uso final de muitos produtos da 
madeira. 

Em Portugal (fig. 8), as taxas de juro nominais foram estáveis até ao início dos anos 
setenta, seguindo-se um período de instabilidade caracterizado pelo acentuado 
aumento/diminuição das mesmas. Já no corrente milénio observa-se, novamente, 
estabilização das taxas de juro para valores similares aos observados na década de 
sessenta. 
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A evolução do índice de preços no consumidor (IPC), entre 1961 e 2006, apresenta, no 
essencial, um comportamento semelhante ao das taxas de juro nominais, com relativa 
coincidência no período, sentido e amplitude das variações que ambos verificaram. 

Como resultado daquelas variações, as taxas de juro reais observam também maior 
estabilidade nos anos sessenta e no corrente milénio (fig. 8). 

 

 
Figura 8 – Evolução das taxas de juro nominais e reais e do índice de preços no consumidor (IPC) 

(fonte: Banco de Portugal – informação fornecida para este estudo; INE – informação obtida por 

consulta do URL do INE; Barreto et al, 1996). 

A análise retroactiva do comportamento dos diversos índices de clima e de confiança 
económica (fig. 9) destaca: 

(i) A relativa estabilidade dos índices de clima económico e de confiança da 
indústria; 

(ii) A divergência de Portugal relativamente ao espaço económico onde se insere, a 
União Europeia, nos índices de confiança do consumidor, desde meados dos 
anos noventa, e da construção, desde 2001. 

Em particular a diminuição, em Portugal, no índice de confiança da construção tem 
forçosamente consequência na fileira da construção e do mobiliário, visto referir-se a 
uma actividade económica que constitui o destino principal dos seus produtos finais. 
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Figura 9 – Evolução comparativa do índice de clima económico (ICE/ESI) e dos índices de 

confiança do consumidor (ICC) da indústria (ICI) e da construção (ICconst), em Portugal e na 

União Europeia (fonte: Comissão Europeia – consulta da página de assuntos económicos do URL 

da Comissão Europeia). 

Os índices de confiança da indústria da madeira e dos produtos da madeira, em Portugal 
e na União Europeia (fig. 10), têm tido, no essencial, um comportamento semelhante ao 
ICI representado, para os mesmos espaços geográficos, na figura 9: ambos observam, ao 
longo da série temporal uma estabilidade relativa, com subidas e descidas cujos efeitos 
se anulam, encontrando-se, no essencial, em coerência com a evolução em Portugal, do 
VAB da indústria da madeira e da cortiça (fig. 7). 
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Figura 10 – Evolução do índice de confiança da indústria de fabricação de madeira e dos produtos 

da madeira, na União Europeia e em Portugal (fonte: Comissão Europeia - consulta da página de 

assuntos económicos do URL da Comissão Europeia).  

5.3 Consumo interno 

A evolução dos consumos internos, dos toros de madeira (produto primário), da madeira 
serrada e dos painéis de madeira (produtos intermédios), podem ser observados na 
figura 5, visto resultarem da adição das importações e subtracção das exportações 
relativamente à produção. A análise dessa figura comprova o que atrás se referiu sobre 
tendências da produção e das quantidades exportadas e importadas, ou seja: 

(i) Os toros de madeira têm, quase exclusivamente, como destino o mercado 
nacional;  

(ii) A produção nacional de madeira serrada destina-se, também, desde 2000, quase 
exclusivamente ao consumo interno; 

(iii)Contrariamente, nos painéis de madeira, o consumo interno é substancialmente 
inferior às quantidades produzidas, destinando-se uma fracção considerável das 
mesmas à exportação, demonstrando a maior internacionalização desta 
actividade económica. 

No mobiliário, obras de carpintaria para a construção e outras obras de madeira 
(produtos finais), a evolução do consumo interno, observado igualmente na figura 5, 
vem comprovar a importância da indústria nacional de construção para o escoamento 
destes produtos, sobretudo nas obras de carpintaria para a construção, mas também, de 
forma menos expressiva, no mobiliário. 

5.4 Comércio internacional 

A análise comparada, entre Portugal o Mundo e a Europa Ocidental, da evolução dos 
valores unitários reais de importação e de exportação, de toros de madeira, de madeira 
serrada e de painéis de madeira (fig. 11), é de extrema utilidade por permitir 
contextualizar os valores financeiros associados ao mercado externo, em Portugal, com 
os verificados em espaços mais alargados.  

A observação da figura 11 mostra, em Portugal, nos toros de madeira e na madeira 
serrada, amplitudes comparativamente maiores entre os valores unitários reais de 
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importação e de exportação, observando-se, recentemente, a quase coincidência do 
valor unitário de exportação com os valores correspondentes da Europa Ocidental e do 
Mundo. Isso não se verifica nos valores unitários reais de importação, que, em Portugal, 
têm vindo a afastar-se dos valores correspondentes àqueles espaços geográficos. Esta 
discrepância entre valores unitários da importação e exportação deve reflectir a 
diferente qualidade média dos produtos importados e exportados. Por exemplo os toros 
e madeira serrada importados poderão incluir madeiras nobres, nomeadamente madeiras 
tropicais ou tábuas de grande dimensão de coníferas norte americanas, produtos de 
valores unitários muito superiores aos produtos domésticos.  

Esta hipótese é confirmada pelo facto das divergências na indústria dos painéis ser 
muito menor, já que a qualidade da madeira não é um factor tão primordial nesta 
indústria. Nestes produtos, os valores unitários de importação e de exportação têm 
também vindo a convergir com os valores respectivos da Europa Ocidental e do Mundo, 
sendo, mesmo assim, os valores unitários de exportação ligeiramente mais baixos que 
os da Europa Ocidental e do Mundo, com benefício para a competitividade das 
respectivas indústrias nos mercados internacionais. 
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Figura 11 – Comparação dos valores unitários reais (base 2006) de importação e de exportação dos toros de madeira (a) da madeira serrada (b) e dos painéis de 

madeira (c), no Mundo, na Europa Ocidental e em Portugal, entre 1961 e 2006 (fonte: FAO – base de dados FAOSTAT, obtida por consulta do URL da FAO).
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6 Síntese final 

A descrição dos factores identificados no âmbito do estudo “Modelo Económico para as 
Fileiras Silvo-Lenhosas”, sobre a fileira da construção e do mobiliário, demonstra de 
forma inequívoca o bom desempenho da economia nacional, no que respeita ao produto 
interno bruto, cujos valores reais, evidenciam, no período em estudo (1961 a 2006), uma 
clara tendência para o crescimento. Esse crescimento é, no essencial, também 
acompanhado, no período de 1977 a 2006, pelos valores acrescentados brutos reais da 
indústria e da construção. O último com alguma importância, visto referir-se a um 
subsector potencialmente consumidor dos produtos gerados na fileira da construção e do 
mobiliário. No mesmo período, o valor acrescentado bruto real da indústria da madeira 
e da cortiça não acompanhou esse desempenho positivo, verificando mesmo uma ligeira 
diminuição, podendo induzir-se que o desempenho das respectivas actividades 
económicas se encontra próximo da sua capacidade produtiva potencial, possivelmente 
pelas limitações quanto ao abastecimento em matérias-primas, nacionais e 
internacionais.  

O desempenho generalizadamente positivo da economia nacional nos indicadores 
macroeconómicos atrás referidos não teve tradução, no período de 1985 a 2008, no 
índice de clima económico e nos diversos índices de confiança, cujos valores se 
mantiveram relativamente constantes, ou, inclusivamente, no caso dos índices de 
confiança do consumidor e da construção, têm vindo a decrescer em clara divergência 
com os valores calculados para a União Europeia.  

É provável que os valores inferiores verificados, em Portugal, no índice de confiança do 
da construção esteja a resultar numa actividade de construção abaixo do que se 
verificaria se o mesmo fosse mais próximo dos valores europeus. Essa redução é, aliás, 
coerente com a diminuição verificada, em Portugal, a partir de 2001, na construção de 
novos edifícios e respectivos fogos. Este contexto, a confirmar-se de forma continuada 
no tempo, irá, forçosamente, reflectir-se no escoamento dos produtos finais da fileira de 
construção e mobiliário, dada a importância da construção, enquanto actividade 
económica, como destino dos mesmos. Contudo, isso não pode ser comprovado com 
informação estatística posteriormente a 2006, visto as Estatísticas de Produção 
Industrial, divulgadas pelo INE, se encontrarem disponibilizadas apenas até esse ano. 

No desempenho macroeconómico da economia nacional, assinala-se, ainda, a recente 
estabilização, após uma época de fortes desequilíbrios, dos valores do índice de preços 
ao consumidor e das taxas de desconto e de juro (depósito e empréstimo) em níveis 
próximos aos verificados nos anos sessenta, favorecendo, por essa via, o ambiente 
propício ao investimento.   

Nas variáveis internas da fileira da construção e do mobiliário, importa destacar a quase 
exclusividade do mercado interno no consumo de toros de madeira. Em oposição, nos 
produtos das transformações subsequentes desta fileira, os mercados externos assumem 
um maior protagonismo, com domínio das exportações relativamente às importações: 
apenas na carpintaria para a construção elas são menos expressivas, sendo 
particularmente relevantes nos painéis de madeira. Nestes é ainda de salientar as suas 
vantagens competitivas e adaptação aos mercados internacionais, comprovada por 
valores unitários de importação similares aos praticados na Europa Ocidental e no 
Mundo, apesar dos valores unitários de exportação ligeiramente inferiores. 

Um aspecto a ter em atenção diz respeito ao facto de a forte redução no número de 
empresas de serração e de carpintaria verificada a partir dos anos noventa, não ter tido 
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reflexos assinaláveis no valor real de vendas totais, o que se explica por uma maior 
produtividade na transformação dessas empresas. No mobiliário verifica-se mesmo, 
apesar da ligeira redução no consumo interno, um aumento substancial das exportações, 
o que poderá indiciar a reorganização, através da concentração das respectivas 
indústrias, sem prejuízos para o seu desempenho global.   
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ANEXO  

Quadro 1- Variáveis de contexto e suas principais características. 

Variáveis de contexto Fontes Observações 

Índice de preços no 
consumidor (IPC). 

Instituto Nacional de Estatística (INE) 

Informação obtida por consulta do ULR do INE. 

Banco de Portugal 

Informação obtida por consulta do ULR do 
Banco de Portugal. 

A Situação Social de Portugal, 1960 – 1995 
(António Barreto, et al, 1996) 

Período: 1961 – 2006. 

Unidade: percentagem 

Produto interno bruto 
(PIB). 

Taxa de variação do PIB, 

PIB per capita. 

A Situação Social de Portugal, 1960 – 1995 
(António Barreto, et al, 1996) 

Instituto Nacional de Estatística (INE) 

Informação fornecida, em formato digital, para 
este estudo. 

Período: 1961 – 2006. 

Unidades: Até 1995 - escudos; 
entre 1995 e 2006 - euros.  

Os valores em escudos foram 
convertidos em euros e feita a 
transformação dos valores 
nominais em valores reais 
usando 2006 como ano base.  

Formação bruta de 
capital fixo (FBCF) 

Instituto Nacional de Estatística (INE) 

Anuários Estatísticos de Portugal publicados 
entre 1961 e 2006. 

A informação recolhida continha 
descontinuidade para os anos de 1991 e 1992 
tendo esses valores sido estimados por 
regressão, usando o PIB como variável 
independente. 

Período: 1961 – 2006. 

Unidades: Até 1995 - escudos; 
entre 1995 e 2006 - euros.  

Os valores em escudos foram 
convertidos em euros e feita a 
transformação dos valores 
nominais em valores reais 
usando 2006 como ano base. 

Valor acrescentado bruto 
(VAB) nacional 

Valor acrescentado bruto 
(VAB) da construção.  

Valor acrescentado bruto 
(VAB) da indústria.  

Instituto Nacional de Estatística (INE) 

Série temporal de 1977 a 1994: informação 
fornecida em formato digital, para este estudo. 

Série temporal de 1995 a 2006: informação 
retirada do Anuário Estatístico de Portugal 2006. 

Período: 1977 – 2006. 

Unidades: Até 1994 - escudos; 
entre 1995 e 2006 - euros.  

Os valores em escudos foram 
convertidos em euros e feita a 
transformação dos valores 
nominais em valores reais 
usando 2006 como ano base. 

Taxa de desconto do 
Banco de Portugal. 

Taxa de empréstimo a 
longo prazo. 

Depósito a longo prazo. 

Banco de Portugal 

Informação fornecida pelo Banco de Portugal, 
para este estudo, em formato digital.  

No período de 1985 a 1989 não foi fornecida 
informação relativamente à taxa de depósito a 
longo prazo, tendo esses valores sido estimados 
através de regressão, usando como variável 
independente a taxa de empréstimo a longo 
prazo.  

Período: 1961 – 2006. 

Unidade: percentagem. 

As taxas nominais foram 
transformadas em taxas reais 
recorrendo ao índice de preços 
no consumidor (IPC).  
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Remuneração média 
mensal. 

A Situação Social de Portugal, 1960 – 1995 
(António Barreto, et al, 1996) 

Período de 1961-1984 e para o ano de 1990: 
valores obtidos por estimativa com base na taxa 
de variação dos Salários ( %). 

Instituto Nacional de Estatística (INE) 

Anuário Estatísticos de Portugal para o ano de 
2001 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade - 
Gabinete de Estratégia e Planeamento 
(GEP/MTSS– Quadros de Pessoal) 

Período de 1985- 2006. 

Esta base de dados não continha informação 
para os anos de 1990 e 2001, tendo nesses anos 
recorrido às fontes atrás indicadas.  

Período: 1961 – 2006. 

Unidades:  

De 1961 a 1984 – escudos.  

De 1985 a 2006 - euros 

Os valores em escudos foram 
convertidos em euros e feita a 
transformação dos valores 
nominais em valores reais 
usando 2006 como ano base. 

Total de prédios 
transaccionados. 

Total de prédios urbanos 
transaccionados. 

Total de obras concluídas 
em construções novas 
(I). 

Obras concluídas na 
construção de novas 
habitações (II). 

Total de fogos 
concluídos (III). 

Fogos concluídos para 
habitação (IV). 

Instituto Nacional de Estatística (INE) 

Estatísticas da Produção Industrial entre 1961 e 
1970. 

Estatísticas da Construção de Edifícios entre 
1970 e 2001. 

Anuário Estatístico de Portugal - 2006 

Estatísticas da Construção e Habitação – 2007 

A informação recolhida continha 
descontinuidades para alguns anos, tendo esses 
valores sido estimados por regressão conforme a 
seguir se descreve: 

(I) – estimativa para os anos de 1968, 1969, 
1970 e 1973, usando com variável independente 
o total de prédios urbano transaccionados; 

(II) – estimativa para os anos de 1968 e 1969, 
usando com variável independente o total de 
obras concluídas em construções novas; 

(III) – estimativa para os anos de 1968 e 1969, 
usando com variável independente as obras 
concluídas na construção de novas habitações 

IV) – estimativa para os anos de 1961 e 1969, 
usando com variável independente o total de 
fogos concluídos. 

Período: 1961 – 2006 

Unidade: número. 

População residente 
(total). 

População residente 
(Homens). 

Casamentos celebrados. 

Casamentos dissolvidos. 

Casamentos dissolvidos 
por morte. 

Instituto Nacional de Estatística (INE) 

Anuários Estatísticos de Portugal publicados 
entre 1961 e 2006. 

A Situação Social de Portugal, 1960 – 1995 
(António Barreto, et al, 1996) 

Período: 1961 – 2006. 

Unidade: número 
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Casamentos dissolvidos 
por divórcio. 

Óbitos 

Índice de clima 
económico (ICE/ESI).  

Índice de confiança 
industrial (ICI). 

Índice de confiança dos 
serviços (ICS). 

Índice de confiança dos 
consumidores (ICC). 

Índice de confiança da 
venda a retalho (ICR). 

Índice de confiança da 
construção (ICconst). 

Comissão Europeia – assuntos financeiros e 
económicos 

O valor anual relativo a cada índice foi 
calculado através da média simples dos 
respectivos valores mensais divulgados na 
página dos assuntos financeiros e económicos no 
URL da Comissão Europeia.  

Período: 

ICE/ESI/União Europeia – 
1985-2008; 

ICE/ESI/Portugal – 1987-
2008; 

ICI/União Europeia – 1985-
2008; 

ICI/Portugal – 1987-2008; 

ICS/União Europeia – 1996-
2008; 

ICS/Portugal – 1997-2008; 

ICC/União Europeia – 1985-
2008; 

ICC/Portugal – 1986-2008; 

ICR/União Europeia – 1985-
2008; 

ICR/Portugal – 1989-2008; 

ICconst/União Europeia – 
1985-2008; 

ICconst/Portugal – 1989-2008; 

Unidade: (%) 

Quadro 2– Variáveis internas e suas principais características. 

Variáveis Internas Fontes Observações 

Quantidades produzidas. 

Quantidades importadas. 

Quantidades exportadas. 

Valor das importações. 

Valor das exportações. 

Produtos: 

Toros de madeira;  

Madeira serrada;  

Painéis de fibra de 
madeira;  

Painéis de partículas de 
madeira;  

Folheados, 
contraplacados e outros 
painéis de madeira. 

Organização das Nações Unidas para a 
Agricultura e Alimentação (FAO) 

Estatísticas florestais partilhadas e divulgadas 
pela FAO, através da base de dados FAOSTAT, 
no quadro da recolha que é coordenada pelo 
“Intersecretariat Working Group“(IWG) para as 
estatísticas florestais que, além da FAO, integra 
também a UNECE (United Nations Economic 
Commission for Europe), a ITTO (International 
Tropical Timber Organization) e o  Eurostat.  

Cada uma destas organizações é responsável 
pela recolha de informação num conjunto de 
países, tendo o Eurostat essa responsabilidade 
relativamente aos países da União Europeia e da 
European Free Trade Association (EFTA). 

A obtenção de estatísticas baseia-se na 
realização do questionário anual “Joint Forest 
Sector Questionnaire“ (JQ1). 

A Autoridade Florestal Nacional é a entidade 

Período: 1961 – 2006. 

Unidades: 

Quantidades Produzidas -. m3; 

Quantidades Importadas -. m3; 

Quantidades Exportadas -. m3; 

Valor das importações – 
dólares; 

Valor das exportações – 
dólares. 

Os valores em dólares foram 
convertidos em euros e os 
respectivos valores nominais 
transformados em valores 
reais, usando 2006 como ano 
base. 
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Espaços geográficos: 

Portugal: 

Europa Ocidental; 

Mundo. 

responsável pelo preenchimento dos 
questionários JQ1, em Portugal. 

Consumo interno  

Valor unitário de 
importação 

Valor unitário de 
exportação 

Consumo interno 

Calculado para cada produto e ano pela adição 
das importações e subtracção das exportações 
relativamente à produção. 

Valores unitários de importação e de exportação 

Calculados para cada produto e ano através do 
quociente entre o valor de (ex)importação sobre 
a quantidade (ex)importada.  

Nos painéis de madeira não foi considerado o 
valor unitário de importação de 1961 e os 
valores unitários de exportação anteriores a 
1989, por se reportarem a quantidades físicas de 
importação e de exportação inferiores a 10 000 
m3. 

 

Período: 1961 – 2006. 

Unidades: 

Consumo interno - m3 

Valores unitários de 
importação e de exportação – 
euros/m3 

 

Valor das vendas no 
mercado nacional 
(consumo interno).  

Valor total das vendas. 
(consumo interno e 
exportações) 

Valor das vendas no 
mercado internacional 
(exportações). 

Produtos: 

Serração, aplainamento e 
impregnação da madeira; 

Fabricação de painéis de 
partículas de madeira; 

Fabricação de painéis de 
fibras de madeira; 

Fabricação de folheados, 
contraplacados, 
lamelados e de Outros 
painéis; 

Fabricação de obras de 
carpintaria para a 
construção; 

Fabricação de mobiliário. 

Instituto Nacional de Estatística (INE) 

Estatísticas da produção industrial publicadas 
entre 1992 e 2006. 

Assumiu-se que: 

O valor das vendas no mercado nacional é 
equivalente ao consumo interno;  

O valor total das vendas é equivalente ao 
consumo interno e às exportações; 

O valor das vendas no mercado internacional é 
equivalente às exportações. 

 

Período: 1992 – 2006. 

Unidade: Entre 1992 e 2000 - 
escudos; entre 2000 e 2006 – 
euros. 

Os valores em escudos foram 
convertidos em euros e feita a 
transformação dos valores 
nominais em valores reais, 
usando 2006 como ano base. 

Quantidades produzidas. 

Quantidades vendidas. 

Valor das vendas. 

Instituto Nacional de Estatística (INE) 

Estatísticas da produção industrial publicadas 
entre 1961 e 2006. 

Período: 1961 – 2006. 

Unidades: 

Quantidades produzidas e 
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Produtos: 

Painéis de fibras;  

Painéis de partículas; 

Outras folhas para 
folheados e folhas para 
contraplacados ou 
compensados e 
semelhantes; 

Portas de madeira; 

Outras obras de 
carpintaria para 
construções, de madeira; 

Postes de madeira em 
bruto; 

Madeiras tropicais, 
serradas ou endireitadas 
longitudinalmente; 
cortadas ou desenroladas.  

Madeira de coníferas, 
serrada ou endireitada 
longitudinalmente, 
cortada ou desenrolada; 

Fabricação de mobiliário. 

 

A recolha, síntese e classificação da informação 
foi feita com referência à publicação de 2006 
das Estatísticas da Produção Industrial.  

Ao longo da série temporal (1961 a 2006), 
foram detectadas descontinuidades na 
classificação dos produtos e variáveis, assim 
como nas unidades usadas para as mesmas, 
verificando-se com alguma frequência, em 
determinados anos, a inexistência de informação 
para alguns dos produtos e variáveis. Na medida 
das possibilidades e sempre que se justificasse 
os valores em falta ou discrepantes foram 
estimados por regressão.  

Quantidades vendidas: 

Painéis de fibras – m2 

Painéis de partículas – m3; 

Outras folhas para folheados e 
folhas para contraplacados ou 
compensados e semelhantes – 
m3; 

Portas de madeira – número; 

Outras obras de carpintaria 
para construções, de madeira  
kg  

Postes de madeira em bruto – 
m3; 

Madeiras tropicais, serradas 
ou endireitadas 
longitudinalmente; cortadas ou 
desenroladas – m3.  

Madeira de coníferas, serrada 
ou endireitada 
longitudinalmente, cortada ou 
desenrolada – m3; 

Fabricação de mobiliário – 
número. 

Valor das vendas - Entre 1992 
e 2000 - escudos; entre 2000 e 
2006 – euros. 

Os valores em escudos foram 
convertidos em euros e feita a 
transformação dos valores 
nominais em valores reais 
usando 2006 como ano base. 

Valor unitário de venda Calculado para cada um dos produtos 
discriminados na linha anterior, e para cada ano, 
através do quociente entre as quantidades 
vendidas e o valor das vendas. 

 

Período: 1961 – 2006. 

Unidades: euros/unidade do 
respectivo produto. 

Valor Acrescentado 
Bruto (VAB) da indústria 
da madeira e da cortiça 

Instituto Nacional de Estatística (INE) 

Informação fornecida em formato digital, para 
este estudo.  

Período: 1977 – 2006. 

Unidades: Até 1994 - escudos; 
entre 1995 e 2006 - euros.  

Os valores em escudos foram 
convertidos em euros e feita a 
transformação dos valores 
nominais em valores reais 
usando 2006 como ano base. 

Estabelecimentos em 
actividade de: 

Serração; 

Fabricação de painéis de 

Instituto Nacional de Estatística (INE) 

Estatísticas da Produção Industrial publicadas 
entre 1961 e 2006. 

Para os anos de 1992, 1993 e 1994 a base de 

Período:  

1961 – 2006, no caso dos 
estabelecimentos de 
fabricação de painéis madeira. 
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partículas;  

Fabricação de painéis de 
fibra;  

Fabricação de folheados, 
contraplacados e de 
outros painéis; 

Carpintaria; 

Fabricação de mobiliário. 

dados continha apenas o somatório dos 
estabelecimentos em actividade para o conjunto 
dos painéis, tendo a informação sido 
discriminada para as três classes de painéis da 
seguinte forma: 

Na fabricação de folheados, contraplacados e de 
outros painéis, o número de estabelecimentos 
em actividade foi calculado por regressão, 
usando o somatório dos estabelecimentos em 
actividade no conjunto dos painéis como 
variável independente; 

Na fabricação de painéis de partículas o número 
de estabelecimentos em actividade foi calculado 
por diferença entre o somatório dos 
estabelecimentos em actividade no conjunto dos 
painéis e o número de estabelecimentos em 
actividade na fabricação de folheados, 
contraplacados e de outros painéis; 

Assumiu-se que, nesses anos, não existia 
nenhum estabelecimento em actividade 
exclusivamente dedicado à fabricação de painéis 
de fibra. 

1971 – 2006, para os 
estabelecimentos de serração, 
de carpintaria e de fabricação 
de mobiliário 

Unidade: número 

Número de pessoas ao 
serviço: 

Serração; 

Fabricação de painéis de 
partículas;  

Fabricação de painéis de 
fibra;  

Fabricação de folheados, 
contraplacados e de 
outros painéis; 

Carpintaria; 

Fabricação de mobiliário. 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade - 
Gabinete de Estratégia e Planeamento 
(GEP/MTSS– Quadros de Pessoal) 

A base de dados não continha informação para 
os anos de 1990 e de 2001, tendo o número de 
pessoas ao serviço para esses anos sido estimado 
através de regressão, usando como variável 
independente: 

Na serração, nas carpintarias e no total dos 
painéis, o ano; 

No mobiliário, o número de pessoas ao serviço 
nas carpintarias; 

Nos painéis de partículas, o número total de 
pessoas ao serviço no total dos painéis. 

Nos restantes painéis o número de pessoas ao 
serviço foi calculado: 

em 1990, para os contraplacados, folheados e 
outros painéis, através da diferença, nesse ano, 
entre os valores estimados para a totalidade dos 
painéis e para os painéis de partículas; 

em 2001, nos painéis de partículas e nos 
contraplacados, folheados e outros painéis, 
através do valor intermédio dos valores 
observados, respectivamente, em 1999 e 2002, 
para esses produtos. 

Período: 1985-2006 

Unidade: número 

Produtividade do 
trabalho nas indústrias da 
serração, dos painéis, da 
carpintaria e do 
mobiliário  

Indústrias da serração e dos painéis - quociente 
entre a produção (base de dados do FAOSTAT, 
da FAO), em euros, obtida por multiplicação dos 
valores em m3  pelos valores unitários reais de 
exportação, e o número de pessoas ao serviço 

Período: 1985 – 2006. 

Unidade: euros/trabalhador 
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(GEP/MTSS– Quadros de Pessoal). 

Indústrias da carpintaria e do mobiliário – 
quociente entre o valor real das vendas totais em 
euros (estatísticas da produção industrial, do 
INE) e o número de pessoas ao serviço 
(GEP/MTSS– Quadros de Pessoal). 

Remuneração média 
mensal: 

Silvicultura  

Exploração florestal 

Indústrias madeira e do 
mobiliário 

Comércio por grosso de 
madeira em obra 

Comércio por grosso de 
móveis e artigos de 
mobiliário 

Comércio a retalho de 
móveis e artigos de 
mobiliário 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade - 
Gabinete de Estratégia e Planeamento 
(GEP/MTSS– Quadros de Pessoal) 

Para os anos de 1990 e de 2001 a base de dados 
fornecida não continha informação, tendo as 
remunerações médias mensais para esses anos 
sido estimadas através de regressão, usando a 
remuneração média mensal nacional como 
variável independente.  

Período: 1985 – 2006. 

Unidade: euros 

Foi feita a transformação dos 
valores nominais em valores 
reais usando 2006 como ano 
base. 

Índice de confiança da 
indústria de fabricação 
de madeira e de produtos 
da madeira. 

Comissão Europeia – assuntos financeiros e 
económicos 

O valor anual foi calculado através da média 
simples dos respectivos valores mensais 
divulgados na página dos assuntos financeiros e 
económicos no URL da Comissão Europeia. 

Período: 1985 – 2008, para a 
União Europeia, e de 1987 – 
2008, para Portugal. 

Unidade: (%) 
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Sumário 

O presente trabalho descreve e analisa o contexto das fileiras do papel e do cartão 
e das embalagens integrando as fases de transformação industrial até aos produtos 
finais, numa perspectiva de fileira. 

São caracterizados os fluxos de produção, a estrutura das empresas e do trabalho, 
nas diferentes fases do ciclo produtivo, e as especificidades associadas aos 
mercados interno e externo. 

A descrição das variáveis analisadas demonstra a importância económica destas 
fileiras no contexto nacional, evidenciando a sua relevância enquanto actividades 
onde as exportações merecem destaque, assim como o generalizado bom 
desempenho dos indicadores económicos, de que são exemplo a produtividade do 
trabalho e os salários praticados.   

Palavras-chave: madeira; papel e cartão; embalagens; macroeconomia; 
mercados; produção; importação; exportação; consumo interno 
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PAPER, PAPER BOARD AND PACKAGING SECTORS: ANALYSIS 

OF CONTEXT  

Abstract 

The present work describes and analyses the context of the paper and paper board 
sector and that of wood, paper and paper board wrapping and packaging sector, 
integrating the phases of industrial transformation up to the final products. 

The production flows are characterized, as well as the structure of the enterprises 
and workforce at the different phases of the productive cycle. The specificities 
associated with the domestic and external markets are also analyzed.  

The description of the variables shows the economic importance of these sectors 
in the national context, attesting the significance of the exportations, as well as the 
generalized good performance of macroeconomic indicators as, for example, the 
labour productivity and the salaries.   

Keywords: wood; paper; paper board; wrapping and packaging; macroeconomic; 
markets; production; import; export; domestic consumption.  

LA FILIERE DU PAPIER ET CARTON ET LA FILIERE DES 

EMBALLAGES: ANALYSE DE CONTEXTE 

Sommaire 

Ce travail décrit et analyse le contexte des filières du papier et du carton ainsi que 
des emballages en intégrant les phases de la transformation industrielle jusqu’aux 
produits finaux, dans une perspective de filière. 

Les flux de production, la structure des entreprises et du travail sont caractérisés 
dans les différentes phases du cycle productif ainsi que les spécificités associées 
aux marchés interne et externe. 

La description des variables analysées démontre l’importance économique de ces 
filières dans le contexte national, tout en soulignant leur importance en tant 
qu’activités dont les exportations sont importantes, tout comme la bonne 
performance générale des indicateurs économiques, dont les exemples sont la 
productivité du travail et les salaires. 

Mots-clefs: bois, papier et carton, emballages, macroéconomie; marchés; 
production; importation; exportation; consommation interne. 
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1 Introdução 

As indústrias da pasta de madeira, do papel e cartão e, até certo ponto, as das 
embalagens, constituem actividades fundamentais no desempenho económico 
nacional. Esta circunstância é testemunhada, designadamente, pela sua boa 
integração nos mercados nacionais e internacionais, onde as exportações assumem 
uma preponderância notável, assim como pelas boas produtividades do trabalho e 
sua consequência em salários médios com frequência acima da média nacional. O 
bom desempenho destas indústrias é também confirmado pela crescente 
integração no processo produtivo de produtos recuperados, em paralelo com os 
aumentos de capacidade. 

O presente trabalho, documenta a evolução das fileiras do papel e cartão e das 
embalagens ao longo de 45 anos (entre 1961 e 2006), analisando informação 
específica assim como as variáveis de contexto que se entende poderem 
influenciar o seu desempenho. Este trabalho continua a série iniciada com o artigo 
intitulado “A fileira da construção e do mobiliário: análise de contexto” 
(LOURO, G., et al., 2009), enquadrando-se no estudo global sobre o modelo 
económico nas fileiras silvo-lenhosas.  

Apesar das diferenças entre as fileiras do papel e cartão e das embalagens, elas são 
descritas em conjunto neste artigo por integrarem actividades económicas 
interligadas. No artigo A fileira da construção e do mobiliário: análise de 
contexto” (LOURO, G., et al., 2009) descreve-se o conjunto de actividades e 
produtos destinados, quase exclusivamente, às indústrias da construção e do 
mobiliário.  

Na linha metodológica descrita para a fileira da construção e do mobiliário, 
desenvolvida na publicação atrás referida, também aqui os factores relevantes para 
o estudo do modelo económico das fileiras em estudo foram diferenciados por 
variáveis de contexto e variáveis internas. 
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2 Metodologia 

No conjunto das variáveis descritas nos quadros 1 e 2, em anexo, as mais 
relevantes para a compreensão do funcionamento da indústria (fluxos de 
produção, estrutura das empresas e do trabalho), das tendências na produção, do 
comércio internacional e do contexto específico e geral da procura 
(macroeconómico e de mercado) são analisadas de seguida, separadamente, para a 
fileira do papel e do cartão e para a fileira das embalagens. 
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3 Fileira do papel e do cartão  

3.1 Descrição da indústria  

3.1.1 Fluxos de produção1 

Em Portugal, as indústrias do papel e cartão são de longe as maiores 
consumidoras de madeira, tendo em 2006 consumido 6 459 milhares de metros 
cúbicos de madeira (CELPA, 2006), os quais correspondem a cerca de 67% do 
consumo interno total (9 669 milhares de metros cúbicos) de toros de madeira 
(fig. 1). Os boletins estatísticos da CELPA indicam, ainda, a quase exclusividade 
do uso de matéria-prima nacional (rolaria e aparas de eucalipto e de pinheiro) no 
abastecimento da fileira do papel e do cartão, o qual, em 2006, correspondeu a 
99% do total de madeira adquirida, comprovando a fraca expressão do mercado 
externo no abastecimento de toros de madeira.  

O consumo interno (fig. 1) de pastas de madeira e de papel e cartão é 
substancialmente inferior à produção nacional (respectivamente de 2065 e de 1 
644 milhares de toneladas), sendo uma parte significativa da mesma exportada 
para o mercado externo (fig. 1).  

Nas pastas de madeira observa-se a exclusividade quase absoluta das pastas 
químicas, representado as pastas mecânicas e dissolvidas quantidades residuais 
(fig. 1 e 2), integralmente importadas do mercado externo.  

O papel e cartão exportado para o mercado externo é constituído sobretudo por 
papel de impressão e de escrita e papel e cartão de embalagem (produto que será 
tratado adiante com maior detalhe). Estes produtos dominam também as vendas 
totais (consumo interno e exportações) de papel e cartão (fig. 2). Já nos restantes 
tipos de papel e cartão, com destaque para o papel de jornal, as quantidades 
consumidas internamente são principalmente asseguradas pelas importações 
(fig.1). 

Estas características enfatizam a importância dos mercados externos nas indústrias 
da pasta de madeira e do papel e cartão, actividades onde as decisões de negócio 
se estabelecem fundamentalmente à escala internacional.  

Reflectindo as limitações no abastecimento de material lenhoso, em 2006, a 
utilização de produtos recuperados (pasta e papel e cartão) no processo produtivo 
(fig. 1 e 3) é significativa (respectivamente de 24% e 26% do consumo total de 
pastas e de papel e cartão) atestando que os aumentos de capacidade têm também 
sido acompanhados por melhoria nos processos de recuperação.  

                                                 

1 Na síntese dos fluxos de produção constituídos na fileira do papel e do cartão em 
2006 seguiu-se a base de dados FAOSTAT, da FAO. Como informação 
complementar na caracterização desses fluxos recorreu-se, ainda, às estatísticas 
divulgadas pela Associação da Indústria Papeleira (CELPA), nos boletins 
estatísticos publicados anualmente desde 1982. 
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Figura 1.- Principais fluxos físicos e financeiros (valores reais na base 2006) verificados em 2006 nas fileiras do papel e do cartão e do papel e cartão de 

embalagem. Realça-se que os números entre parênteses têm como unidade, antes do ponto e vírgula, milhares de metros cúbicos, no caso dos toros de 

madeiras, e milhares de toneladas, nos restantes produtos, e, depois do ponto e vírgula, milhões de euros (fonte: FAO, base de dados FAOSTAT, obtida 

por consulta do URL da FAO). 
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Figura 2. – Importância absoluta (valores reais na base 2006) e relativa, em 2006, do valor 

total de vendas (consumo interno e exportações) dos produtos intermédios (a) e dos produtos 

finais (b) nas fileiras do papel e do cartão e do papel e cartão para embalagem (fonte: FAO 

base de dados FAOSTAT, obtida por consulta do URL da FAO). 

 

Figura 3. - Importância absoluta (valores reais na base 2006) e relativa, em 2006, do 

consumo interno de pastas de madeira e de pastas de fibra recuperada (a), bem como de 

papel e cartão e de papel recuperado (b) (fonte: FAO base de dados FAOSTAT, obtida por 

consulta do URL da FAO). 

3.1.2 Estrutura das empresas e do trabalho 

A evolução do número de empresas (fig. 4 a), tem-se mantido praticamente 
constante na pasta, sofrendo uma significativa redução no papel e cartão e 
verificando a partir de 1996, um acentuado aumento, no caso dos artigos  de papel 
e cartão.  

Estes comportamentos diferenciados reforçam características estruturais distintas 
nestes três sectores de actividade económica, podendo indiciar diferentes estádios 
no processo de reestruturação empresarial com (fig. 4 a):  

(i) as indústrias da pasta estrategicamente concentradas num pequeno número 
de empresas, contabilizadas actualmente em 5 unidades;  

(ii) as indústrias do papel e cartão a evidenciarem um claro esforço no sentido 
de aumentos de competitividade, verificando uma redução no número de 
empresas em actividade, apesar das produções crescentes, como se 
constatará adiante; 

(iii)as indústrias de artigos de papel e cartão evidenciam (apesar do valor 
mínimo verificado em meados da década de noventa) uma maior 
pulverização do tecido empresarial num número de unidades 
substancialmente superior ao das actividades anteriores. 
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As indústrias da pasta de madeira e do papel e cartão têm sido objecto de um 
esforço continuado de reestruturação (fig. 4, 5). Estas indústrias observaram 
reduções significativas no número de pessoas ao serviço (fig. 4 b), o que 
conjuntamente com o aumento das produções (de que falaremos adiante) resulta 
em aumentos de produtividade (fig. 5 a) incomparavelmente superiores aos 
observados na fileira da construção e do mobiliário (fig. 4 b de LOURO, G., et al., 
2009). Assim, apesar da redução da importância destas actividades na manutenção 
de empregos, reforça-se a sua relevância na economia nacional. 

Estes factos têm tido repercussões nas remunerações médias mensais praticadas 
pelas indústrias da pasta e do papel e cartão que têm sido sempre 
substancialmente superiores às remunerações médias dos trabalhadores por conta 
de outrem (fig. 5 b), reflectindo as também superiores produtividades no trabalho. 
Esta constatação é menos evidente nas indústrias de artigos de pasta para papel e 
de papel e cartão, onde o número de pessoas ao serviço é relativamente constante 
entre 1985 e 2006 (fig. 4 b), encontrando-se as respectivas remunerações reais 
ligeiramente abaixo do valor médio real das remunerações dos trabalhadores por 
conta de outrem (fig. 5 b).   

 
Figura 4. – Evolução do número de estabelecimentos em actividade (a) e do número de 

pessoas ao serviço (b) (fonte: GEP/MTSS – Quadros de Pessoal, fornecidos para este estudo; 

INE, Estatísticas da Produção Industrial, obtidas por consulta do URL do INE; CELPA, 

Boletins estatísticos publicados de 1982 a 2007)  

.

 
Figura 5. – Produtividade do trabalho (a) e remuneração média mensal (b), em valores reais 

na base 2006 (fonte: FAO, base de dados FAOSTAT, obtida por consulta do URL da FAO; 

GEP/MTSS – Quadros de Pessoal, fornecidos para este estudo; INE - Estatísticas da 

Produção Industrial obtidas por consulta do URL do INE; Barreto, et al, 1996) 
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3.2 Tendências na produção e no comércio internacional 

Desde 1961 as produções de pasta de madeira (fig. 6 b) e de papel e cartão (fig. 6 
c) têm aumentado de modo consistente. Nos toros de madeira esses aumentos 
verificaram-se até finais da década de oitenta, evidenciado desde essa altura 
tendência para a estabilização ou mesmo redução da produção, com flutuações 
cíclicas.  

Observa-se também que, em oposição aos toros de madeira (fig. 6 a), as pastas de 
madeira e o papel e cartão apresentam importantes quantidades comercializadas 
no mercado externo, em particular nas exportações. Isso também se verifica, no 
caso do papel e cartão (fig. 6 c), quanto às importações.  

É ainda de assinalar a incorporação contínua, desde finais da década de setenta, de 
quantidades crescentes de papel e cartão reciclados no ciclo produtivo (fig. 7), 
facto demonstrativo da robustez e dos progressos tecnológicos da fileira do papel 
e do cartão enquanto actividade económica. É também de destacar, quanto a este 
produto, a importância assumida pelas exportações e a fraca expressão das 
importações, o que torna esta actividade interessante, no contexto da economia 
nacional. 
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Figura 6.– Evolução das produções, do comércio internacional e do consumo interno nos toros de madeira (a), na pasta de madeira (b) e no papel e 

cartão(c) (fonte: FAO, base de dados FAOSTAT, obtida por consulta do URL da FAO). 

 
Figura 7. - Evolução das produções, do comércio internacional e do consumo interno de papel recuperado (fonte: FAO, base de dados FAOSTAT, 

obtida por consulta do URL da FAO) 
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3.3 Contexto da procura  

3.3.1 Contexto específico de procura  

O consumo de papel de impressão e de escrita e o papel de jornal, produtos que, 
em 2006, representam 65% das vendas totais dos produtos finais da fileira do 
papel e do cartão (fig. 2), está intimamente associado ao rendimento/nível de vida 
da população (BUONGIORNO, J., .et al., 2003; KLEMPERER, W., 1996), 
avaliado por diversos indicadores macroeconómicos, entre os quais o produto 
interno bruto per capita (PIB per capita).  

O número e a tiragem de publicações (fig. 8), actividades consumidoras de papel 
de impressão e de escrita e de papel de jornal, têm acompanhado a evolução 
macroeconómica positiva verificada em Portugal no PIB per capita, como se 
constatará no ponto seguinte. Já o número de exemplares de publicações 
periódicas vendidas regista, no corrente milénio, uma ligeira redução, podendo 
esta resultar da opção por meios de difusão desmaterializados, como sejam os 
associados aos formatos digitais divulgados na internet. 

 
Figura 8.– Evolução do número de publicações periódicas, sua tiragem e exemplares 

vendidos (fonte: INE - Anuários Estatísticos de Portugal, obtidos por consulta do URL do 

INE) 

3.3.2 Contexto macroeconómico 

O valor acrescentado bruto real (VAB) da indústria da pasta, do papel e cartão, 
seus artigos, e da edição de publicações verifica, apesar das flutuações cíclicas, 
uma evolução positiva e tendencialmente semelhante à evolução do produto 
interno bruto real (PIB) e do valor acrescentado bruto real (VAB) nacionais (fig. 9 
a), assim como do PIB per capita (fig. 9 b). A importância daquele indicador no 
VAB nacional oscilou entre 1,3% e 2,4%, reduzindo-se apenas de 0,29% entre o 
início do período (1977) e o seu fim (2006).  

Conclui-se, assim, que a procura na fileira do papel e do cartão e a edição de 
publicações beneficiou com o desempenho positivo da economia nacional, apesar 
das limitações físicas ligadas ao abastecimento de matérias-primas nacionais. 
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Figura 9. - Evolução real (base 2006) do produto interno bruto (PIB) português e dos valores 

acrescentados brutos (VAB) nacional e da indústria da pasta, do papel e cartão,  seus artigos 

e edição de publicações (a), assim com do PIB per capita (b) (fonte: INE – Anuários 

Estatísticos de Portugal, obtidos por consulta do URL do INE, e base de dados fornecida 

para este estudo; Barreto et al, 1996). 

Os preços dos combustíveis e da energia constituem uma importante fatia nos 
custos de produção e de transporte tendo por isso reflexos no preço final dos 
produtos. Em Portugal o custo da energia eléctrica verifica uma tendência 
sustentada de descida, enquanto aos preços dos combustíveis de origem fóssil, 
como o gasóleo, se associam flutuações que concorrem para acentuar contextos de 
maior instabilidade ao funcionamento das actividades económicas (fig. 10). Estes 
aspectos demonstram a urgência em racionalizar as fontes de energia, 
promovendo o recurso a energia de origem não fóssil. 

 
Figura 10. – Evolução real (base 2006) do preço do gasóleo rodoviário (a) e do preço da 

energia eléctrica (b) por tipo de consumidor (fonte: Direcção-Geral de Energia e Geologia) 

3.3.3 Consumo interno 

A evolução dos consumos internos (resultantes da adição das importações e 
subtracção das exportações relativamente à produção) de toros de madeira, de 
pasta de madeira, de papel e cartão e de papel e cartão reciclado, podem ser 
observados nas figuras 6 e 7. A análise dessas figuras comprova o que atrás se 
referiu sobre tendências da produção e das quantidades exportadas e importadas, 
ou seja: 

(i) Os toros de madeira têm, quase exclusivamente, como destino o consumo 
interno no mercado nacional;  

(ii) O consumo interno de pastas de madeira é manifestamente inferior às 
quantidades produzidas, destinando-se uma fracção ainda considerável das 
mesmas a serem exportadas para o mercado externo; 
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(iii)O consumo interno de papel e cartão tem acompanhado os aumentos nas 
quantidades produzidas, em paralelo com os aumentos também verificados 
nas quantidades comercializadas no mercado externo, quer na componente 
de exportação como na de importação.  

3.3.4 Eficiência na utilização da matéria prima 

O quociente entre a quantidade de pasta produzida anualmente e o respectivo 
consumo de madeira (toros) é um bom indicador da evolução da eficiência desta 
actividade na transformação das matérias-primas. Entre 1975 e 2007 este 
indicador foi evoluindo positivamente, verificando tendência para o aumento da 
eficiência na transformação de toros em pasta de madeira (fig.11). 

 

 
Figura 11. – Eficiência na transformação de toros em pastas de madeira (fontes: FAO, base 

de dados FAOSTAT, obtida por consulta do URL da FAO; CELPA, 1989, 1990, 1991; 

CELPA, 1992 a 2007; Instituto dos Produtos Florestais, 1986; Direcção-Geral das Florestas, 

1991)  

3.3.5 Comércio internacional 

Ao longo da série temporal de 1961 a 2006 os valores unitários reais de 
importação e de exportação em Portugal, na Europa Ocidental e no Mundo (fig. 
12) nas pastas de madeira têm verificado uma forte convergência. Essa tendência 
é igualmente observada na última década para o papel e cartão. Esta constatação 
vem reforçar a competitividade desta fileira nos mercados internacionais e a sua 
adaptação ao actual contexto de crescente globalização da economia. 
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.

 
Figura 12.– Comparação dos valores unitários reais (base 2006) de importação e de 

exportação da pasta de madeira (a) e do papel e cartão (b), no Mundo, na Europa Ocidental 

e em Portugal, entre 1961 e 2006 (fonte: FAO, base de dados FAOSTAT, obtida por consulta 

do URL da FAO). 
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4 Fileira das embalagens 

4.1 Descrição da indústria  

4.1.1 Fluxos de produção2 

As figuras 1 e 2 incluem a informação relativa á fileira do papel e cartão de 
embalagem, no que diz respeito a fluxos e a vendas totais em 2006. A sua 
observação destaca:  

(i) A importância do mercado interno no escoamento deste produto (consumo 
interno 56%, do papel e cartão consumido). Além da produção nacional, o 
elevado consumo interno de papel e cartão de embalagem é também 
sustentado por um fluxo significativo de importações do mercado externo 
(46% do total das importações dos produtos de papel e cartão) (fig. 1); 

(ii) As exportações de papel e cartão de embalagem, embora menos 
significativas do que as de papel de impressão e de escrita representam, 
ainda assim, a segunda posição, 10%, no total de exportações de papel e 
cartão (fig. 1). Este facto é reflectido nas vendas totais (consumo interno e 
exportações) de papel e cartão de embalagem (fig.2), que representam 
28% das vendas totais dos produtos de papel e cartão, a seguir ao papel de 
impressão e de escrita (62%).  

Como informação adicional nota-se que a importância dos produtos recuperados 
(pasta, papel e cartão) observada nas figuras 1, 3 e 7 é particularmente relevante 
neste ramo da actividade económica, visto aqueles produtos se destinarem 
essencialmente à produção de papel e cartão de embalagem. 

As embalagens de madeiras no conjunto dos produtos que utilizam madeira 
serrada representam 5% do consumo interno e 4% das vendas totais em euros fig. 
13 e 14). Estes valores reforçam a importância da fileira da construção e do 
mobiliário no contexto dos produtos da madeira. 

                                                 
2 Na descrição dos fluxos de produção constituídos na fileira das embalagens as 
fontes de informação seguidas são a base de dados FAOSTAT, da FAO, no caso 
do papel e cartão de embalagem e as estatísticas da produção industrial, do INE, 
no caso das embalagens de madeira. 
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Figura 13.- Principais fluxos físicos e financeiros (valores reais na base 2006)  verificados em 2006 na fileira das embalagens de madeira. Realça-se que 

os números entre parênteses têm como unidade milhares de metros cúbicos e milhões de euros, respectivamente, antes e depois do pontos e vírgula 

(fonte: FAO, base de dados FAOSTAT, obtida por consulta do URL da FAO; INE, Estatísticas da Produção Industrial 2006, obtidas por consulta do 

URL do INE). 
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Figura 14. – Importância absoluta (valores reais na base 2006) e relativa, em 2006, do 

consumo interno (a) e do valor total de vendas (b) na fileira das embalagens de madeira 

comparativamente com outros produtos finais de madeira serrada (fonte: INE Estatísticas 

da Produção Industrial 2006, obtidas por consulta do URL do INE). 

4.1.2 Estrutura das empresas e do trabalho 

A evolução do número de empresas que operam na produção de embalagens, quer 
de papel e cartão como de madeira (fig. 15 a), verificou, a partir de 1996, um 
acentuado aumento. No papel e cartão de embalagem o número de empresas 
aumentou de 28 empresas, em 1995, para 61, em 2006, e, nas embalagens de 
madeira de 46 empresas, em 1995, para 95, em 2006.  

Nas embalagens de madeira, o número de pessoas ao serviço, entre 1985 e 2006, 
aumentou de forma pouco expressiva. No papel e cartão de embalagem, a ligeira 
tendência para a diminuição da quantidade de pessoas ao serviço foi interrompida, 
em meados da década de noventa, por um marcado aumento nessa quantidade, 
seguida de um período de relativa estabilidade na mesma (fig. 15 b). 

Estas especificidades têm reflexos na produtividade das respectivas indústrias (fig. 
16 a) a qual apresenta as seguintes características: 

(i) o papel e cartão de embalagem verificou uma relativa estabilidade na 
produtividade, denotando uma estratégia mais centrada na 
manutenção/criação de emprego, e independentemente dos significativos 
aumentos de produção de que se falará adiante;  

(ii) as embalagens de madeira, abstraindo das oscilações, apresentam 
produtividades crescentes. No entanto estas produtividades são bastante 
inferiores às determinadas na fileira da construção e do mobiliário para os 
painéis de madeira, e, apenas ligeiramente superiores à das restantes 
actividades económicas a ela associadas (LOURO, G., et al., 2009). 

A evolução das remunerações médias mensais praticadas na fileira das 
embalagens (fig. 16 b) acompanha os aumentos das remunerações reais (base 
2006) dos trabalhadores por contam de outrem. Contudo, embora a sua magnitude 
seja, no papel e cartão de embalagem, quase coincidente com a correspondente 
remuneração dos trabalhadores por conta de outrem, nas embalagens de madeira 
elas são inferiores à mesma e à remuneração média praticada no conjunto das 
indústrias da madeira e do mobiliário (LOURO, G., et al., 2009), reflectindo 
possivelmente a menor qualificação profissional dos trabalhadores nestas 
indústrias.  

Os factos atrás referidos demonstram que as empresas de produção de embalagens 
ainda manifestam fragilidades, nomeadamente nas remunerações médias mensais, 
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na actividade das embalagens de madeira, e na produtividade, na actividade de 
papel e cartão de embalagem.   

 
Figura 15.– Evolução do número de estabelecimentos em actividade e do número de pessoas 

ao serviço na fileira das embalagens (GEP/MTSS – Quadros de Pessoal, fornecidos para este 

estudo; INE - Estatísticas da Produção Industrial obtidas por consulta do URL do INE)  

 
Figura 16. – Produtividade do trabalho (a) e remuneração média mensal (b), em valores 

reais na base 2006 (fonte: INE - Estatísticas da Produção Industrial obtidas por consulta do 

URL do INE; GEP/MTSS – Quadros de Pessoal, fornecidos para este estudo; Barreto, et al,  

1996). 

4.2 Tendências na produção e no comércio internacional 

No período de 1961 a 2006, as quantidades físicas produzidas e envolvidas no 
comércio externo de papel e cartão de embalagem (fig. 17 a) (divulgadas na base 
de dados FAOSTAT, da FAO) verificaram aumentos tendenciais com algum 
significado e um crescente dinamismo do mercado externo.  

No período de 1985 a 2006, o valor das exportações de embalagens de madeira, 
(calculadas a partir da informação sobre vendas, totais e nacionais, divulgadas 
pelas estatísticas da produção industrial, do INE) (fig. 17 b), aumentou até ao final 
do século passado, tendo, posteriormente, verificado uma relativa estabilização.  

Essa evolução demonstra que, apesar das fragilidades atrás apontadas, estas 
actividades económicas tiveram um desempenho razoável, evidenciado, em 
particular, pelo aumento das quantidades produzidas (papel e cartão de 
embalagem) e pelo relativo dinamismo dos mercados externos. Destaca-se, 
nomeadamente, alguma expressividade das exportações, no conjunto das outras 
variáveis representadas.  
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Figura 17.– Evolução das produções, do comércio internacional e do consumo interno no 

papel e cartão de embalagem (a) e nas embalagens de madeira (b) (fonte: FAO - base de 

dados FAOSTAT, obtida por consulta do URL da FAO; INE - Estatísticas da Produção 

Industrial, obtidas por consulta do URL do INE). 

4.3 Contexto da procura  

4.3.1 Contexto específico de procura  

As exportações totais nacionais (quantidade física e financeira) foram incluídos 
como variáveis de contexto por se assumir que a exportação de produtos para o 
mercado externo implica, necessariamente, um processo prévio de embalagem dos 
mesmos, nomeadamente, com papel e cartão ou com madeira.  

Esses volumes (fig. 18) cresceram de forma particularmente acentuada a partir dos 
anos oitenta, reforçando o bom desempenho da economia nacional no período em 
estudo, em coerência com os outros indicadores macroeconómicos analisados - 
fig. 9 do presente artigo e fig. 7 e 8, do artigo “A fileira da construção e do 
mobiliário: análise de contexto” (LOURO, G., et al., 2009). 

 
Figura 18.– Evolução das exportações física e financeira, em valores reais na base 2006 

(fonte: INE – Anuários Estatísticos de Portugal, obtidos por consulta do URL do INE, e base 

dados fornecida para este estudo) 

4.3.2 Contexto macroeconómico 

A descrição do contexto macroeconómico da fileira das embalagens é realizado, 
no presente artigo, quando da descrição da fileira do papel e do cartão (fig. 9 e 
10). No caso das embalagens de madeira, essa descrição foi apresentada no artigo 
“A fileira da construção e do mobiliário: análise de contexto” - fig. 7, 8, 9 e 10 -
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(LOURO, G., et al., 2009). Essa descrição destaca a divergência dos índices 
macroeconómicos da indústria da madeira relativamente ao desempenho positivo 
da economia nacional, enquanto que, no caso da fileira do papel e cartão eles 
acompanham esse desempenho. 

4.3.3 Consumo interno 

A evolução do consumo interno de papel e cartão de embalagem (fig.17 a) e de 
embalagens de madeira (fig. 17 b) foi positiva, tendo acompanhado o crescimento 
do PIB per capita nacional (fig. 9 b), assim como o incremento das exportações 
de produtos nacionais (fig. 18), o qual obriga à prévia sujeição a um processo de 
empacotamento. 

4.3.4 Comércio internacional 3 

A comparação entre Portugal, a Europa Ocidental e o Mundo (fig. 19) revela a 
redução contínua, nesses espaços geográficos, dos valores unitários reais de 
importação e de exportação de papel e cartão de embalagem, assim como alguma 
convergência dos valores unitários reais de importação, verificados em Portugal, 
com os dos restantes espaços analisados. Já os respectivos valores de exportação 
mantêm-se ligeiramente abaixo dos correspondentes valores da Europa Ocidental 
e do Mundo. Estes resultados confirmam a competitividade de Portugal nos 
mercados internacionais, quanto a esta actividade económica, e o interesse 
estratégico em promover uma maior integração das pastas de madeira nos ciclos 
produtivos nacionais, nomeadamente através do aumento da produção de papel e 
cartão de embalagem, não só para o consumo interno, como atrás se demonstrou, 
mas também, para a exportação.  

  

                                                 
3 Na fileira do papel e cartão de embalagem, a informação sobre comércio externo 
necessária à determinação de valores unitários reais de importação e de 
exportação, para Portugal, a Europa Ocidental e o Mundo, é disponibilizada na 
base de dados FAOSTAT, da FAO. No caso de Portugal, as oscilações verificadas 
entre 1961 e 1985 nos valores unitários reais de importação, associadas às 
pequenas quantidades importadas, levou a que fosse apenas considerada a série 
temporal com início em 1986.  
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Figura 19. – Comparação dos valores unitários reais (base 2006) de importação e de 

exportação do papel e cartão de embalagem, no Mundo, na Europa Ocidental e em Portugal, 

entre 1961 e 2006 (fonte: FAO – base de dados FAOSTAT, obtida por consulta do URL da 

FAO). 
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5 Síntese final 

A descrição dos factores considerados relevantes para a explicação das fileiras em 
estudo demonstra que o valor acrescentado bruto (VAB) do conjunto das 
actividades económicas que integram o processo produtivo cujo produto final é o 
papel e cartão teve, entre 1961 e 2006, um comportamento tendencialmente 
similar à dos indicadores macroeconómicos nacionais (produto interno bruto 
(PIB), valor acrescentado bruto (VAB) e PIB per capita).  

Conclui-se, assim, que a procura relativamente aos produtos desta fileira 
beneficiou com o crescimento positivo da economia nacional. Essa conjuntura não 
se verificou nas embalagens de madeira, onde os indicadores macroeconómicos 
divulgados para o conjunto da indústria da madeira e da cortiça “…não 
acompanharam esse desempenho positivo, verificando mesmo uma ligeira 
diminuição, podendo induzir-se que o desempenho das respectivas actividades 
económicas se encontra próximo da sua capacidade produtiva potencial, 
possivelmente pelas limitações quanto ao abastecimento em matérias-primas, 
nacionais e internacionais”  (LOURO, G., et al., 2009).  

Ainda ao nível do contexto macroeconómico, um aspecto a assinalar refere-se à 
necessidade demonstrada de racionalizar a utilização de energia, reduzindo, em 
coerência com o que é preconizado na Estratégia Nacional para a Energia 
(Resolução do Conselho de Ministros nº 169/2005) a dependência, face ao 
exterior, da energia de origem fóssil. 

Além dos indicadores macroeconómicos atrás referidos, o bom desempenho da 
fileira do papel e do cartão é, também, reforçado pela importância crescente do 
consumo interno e das exportações, o que também se verifica no papel e cartão de 
embalagem. A importância crescente da procura de papel e cartão é consistente 
com o aumento no número e tiragem de publicações e no volume de exportações, 
enquanto actividades que consomem, respectivamente, papel de impressão e de 
escrita e papel e cartão de embalagem. Já os possíveis futuros aumentos na 
produção nacional de pastas de madeira têm outras limitações, tanto quanto ao 
abastecimento de toros de madeira de origem nacional, como por competirem com 
outras actividades económicas no abastecimento de matérias-primas. Quanto ao 
primeiro aspecto é de referir a tendência para o aumento na eficiência da 
transformação de toros de madeira em pastas de madeira. 

Enquanto actividade económica, as indústrias das pastas de madeira e de papel e 
cartão, com excepção dos artigos de papel e cartão, e do papel e cartão de 
embalagem, apresentam uma estrutura das empresas e do trabalho competitiva, a 
qual é reflectida, nomeadamente, pelas excelentes produtividades, no contexto dos 
produtos originados a partir de matérias-primas silvo-lenhosas. As indústrias 
associadas à fileira das embalagens, de papel e cartão e de madeira, assim como 
aos restantes artigos de papel e de cartão evidenciam uma estruturação 
empresarial baseada num maior numero de empresas e menores salários, mas uma 
importante componente na criação de emprego. 

Apesar de algumas fragilidades, a fileira das embalagens tem verificado aumentos 
substancias nas exportações e no consumo interno, em sintonia com o aumento no 
volume das exportações nacionais, o que demonstra uma conjuntura favorável à 
sua promoção enquanto actividade económica, apostando em acções que visem 
melhorar o seu desempenho. 
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Assinala-se, ainda, a matriz vincadamente internacional dos mercados dos 
produtos da indústria da pasta de madeira e do papel e cartão, incluindo o papel e 
cartão de embalagem. São prova disso a significância dos volumes físicos e 
financeiros associados à generalidade do comércio internacional dos respectivos 
produtos. O comportamento tendencialmente convergente com outros espaços 
geográficos, nomeadamente, dos valores unitários associados ao comércio externo 
e dos índices de confiança, atestam, também, a importância do contexto 
internacional nesta fileira.  
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ANEXO  

Quadro 1- Variáveis de contexto e suas principais características. 

Variáveis de contexto Fontes Observações 

Publicações periódicas: 
Número; 
Tiragem; 
Exemplares vendidos. 

Instituto Nacional de Estatística (INE) 
Anuários Estatístico de Portugal de 1961 
a 2006 

Período:  
Número - 1961 a 2006; 
Tiragem -1979 a 2006; 
Exemplares vendidos – 1994 a 
2006. 
Unidade: número. 

Exportações. 
 

Instituto Nacional de Estatística (INE) 
Anuários Estatístico de Portugal 
publicados entre 1961 e 1992 
Período de 1993 a 2006: Informação 
fornecida, em formato digital, para este 
estudo. 

Período de 1961 – 2006 
Unidades: Até 1992 - escudos; 
entre 1993 e 2006 - euros.  
Os valores em escudos foram 
convertidos em euros e feita a 
transformação dos valores 
nominais em valores reais, 
usando 2006 como ano base. 

Preço do gasóleo 
Preço da energia eléctrica 

Direcção Geral de Energia e Geologia Preço do gasóleo: Período de 
1960 a 2008; unidades 
escudos/litro até 1991 e 
euros/litro de 1991 a 2008. 
Preço da energia eléctrica: 
Período de 1980 a 2008; 
unidade cêntimos do €/kWh. 
Os valores em escudos foram 
convertidos em euros e feita a 
transformação dos valores 
nominais em valores reais, 
usando 2006 como ano base 

Quadro 2 – Variáveis internas e suas principais características. 

Variáveis Internas Fontes Observações 

Quantidades produzidas. 
Quantidades importadas. 
Quantidades exportadas. 
Valor das importações. 
Valor das exportações. 
Produtos: 
Toros de madeira. 
Pastas de madeira:  
Pastas químicas; 
Pastas mecânicas;  
Pastas dissolvidas. 
Pastas de fibra recuperada. 
Papel e cartão: 
Papel e cartão de construção e 
de utilizações não 
especificadas; 
Papel e cartão de embalagem; 
Papel e cartão de uso doméstico 
e sanitário; 
Papel de impressão e de escrita; 
Papel de jornal. 
Papel recuperado. 
Espaços geográficos: 
Portugal: 

Organização das Nações Unidas para a 
Agricultura e Alimentação (FAO) 
Estatísticas florestais partilhadas e 
divulgadas pela FAO, através do 
FAOSTAT. 

Período: 1961 – 2006. 
Unidades: 
Quantidades Produzidas -. 
toneladas; 
Quantidades Importadas -. 
toneladas; 
Quantidades Exportadas -. 
toneladas; 
Valor das importações – 
dólares; 
Valor das exportações – 
dólares. 
Nos toros de madeira as 
quantidades são fornecidas no 
FAOSTAT em m3, tendo essa 
unidade sido também 
convertida para toneladas 
recorrendo aos factores de 
conversão indicados no 
Sistema de Informação de 
Cotações de Produtos 
Florestais na Produção 
(SICOP) disponibilizado no 
URL da Autoridade Florestal 
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Europa Ocidental; 
Mundo. 

Nacional. 
Os valores em dólares foram 
convertidos em euros e os 
respectivos valores nominais 
transformados em valores 
reais, usando 2006 como ano 
base. 

Consumo interno  
Valor unitário de importação 
Valor unitário de exportação 

Consumo interno 
Calculado para cada produto e ano pela 
adição das importações e subtracção das 
exportações relativamente à produção. 
Valores unitários de importação e de 
exportação 
Calculados para cada produto e ano 
através do quociente entre o valor de 
(ex)importação sobre a quantidade 
(ex)importada.  

Período: 1961 – 2006. 
Unidades: 
Consumo interno - toneladas 
Valores unitários de 
importação e de exportação – 
euros/tonelada. 
 

Consumo de madeiras na fileira 
do papel e do cartão 

Associação da Indústria Papeleira 
(CELPA) 
Boletim Estatístico 2007 
Instituto dos Produtos Florestais e 
Direcção-Geral das Florestas 
Perfil florestal 
 

Período: 1975 – 2007. 
Unidades: m3  
Sempre que as unidades 
originais não eram em m3, sem 
casca, recorreu-se aos factores 
de conversão indicados no 
SICOP para efectuar a 
conversão para essa unidade. 

Eficiência na transformação de 
toros de madeira em pasta de 
madeira 

Quociente entre a produção de pasta 
indicada na base de dados FAOSTAT e o 
consumo de madeiras na fileira do papel e 
cartão. 

Período: 1975 e 2007 
Unidade: Toneladas/ m3 

Valor das vendas no mercado 
nacional (consumo interno).  
Valor total das vendas. 
(consumo interno e 
exportações) 
Valor das vendas no mercado 
internacional (exportações). 
Produtos: 
Embalagens de madeira. 

Instituto Nacional de Estatística (INE) 
Estatísticas da produção industrial 
publicadas entre 1992 e 2006. 
Assumiu-se que: 
O valor das vendas no mercado nacional é 
equivalente ao consumo interno;  
O valor total das vendas é equivalente ao 
consumo interno e às exportações; 
O valor das vendas no mercado 
internacional é equivalente às 
exportações. 

Período: 1992 – 2006. 
Unidade: Entre 1992 e 2000 - 
escudos; entre 2000 e 2006 – 
euros. 
Os valores em escudos foram 
convertidos em euros e feita a 
transformação dos valores 
nominais em valores reais, 
usando 2006 como ano base. 

Quantidades produzidas. 
Quantidades vendidas. 
Valor das vendas. 
Produtos: 
Paletes, aros de paletes (I); 
Caixas de papel ou cartão, 
canelados (II); 
Pastas de madeira químicas, 
para dissolução (III); 
Papel e cartão para cobertura, 
denominados kraftliner, crus 
(IV); 
Caixas e cartonagens dobráveis 
(inclui expositores), de papel ou 
cartão, não canelados (V); 
Outros papéis e cartões, sem 
fibras obtidas por processo 
mecânico ou com uma 
percentagem destas fibras ≤ 

Instituto Nacional de Estatística (INE) 
Estatísticas da produção industrial 
publicadas entre 1961 e 2006. 
A recolha, síntese e classificação da 
informação foi feita com referência à 
publicação de 2006 das Estatísticas da 
Produção Industrial.  
Ao longo da série temporal (1961 a 
2006), foram detectadas descontinuidades 
na classificação dos produtos e variáveis, 
assim como nas unidades usadas para as 
mesmas, verificando-se com alguma 
frequência, em determinados anos, a 
inexistência de informação para alguns 
dos produtos e variáveis. Na medida das 
possibilidades e sempre que se 
justificasse os valores em falta ou 
discrepantes foram estimados por 
regressão.  

Período: 1961 – 2006. 
Unidades: 
Quantidades produzidas e 
Quantidades vendidas: 
(I)-número 
(III), (IV), (V), (VI), (VII), 
(VIII), (X), (XI), (XII), (XIII), 
(XIV), (XV), (XVI), (XVII), 
(XVIII) e (XIX) - kg 
 (II) e (IX) - kg de matéria 
seca a 90% 
Valor das vendas - Entre 1992 
e 2000 - escudos; entre 2000 e 
2006 – euros. 
Os valores em escudos foram 
convertidos em euros e feita a 
transformação dos valores 
nominais em valores reais 
usando 2006 como ano base. 
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10% e de peso por m2 ≥ 40 g 
mas ≤ 150 g: em rolos (VI); 
Papel higiénico (VII); 
Papel e cartão canelados, 
mesmo perfurados (VIII)  
Pastas de madeira químicas, ao 
bissulfito (excepto pasta para 
dissolução), semibranqueadas 
ou branqueadas, de não-
coníferas (IX); 
Toalhas e guardanapos de 
papel, de mesa (X); 
Sacos cuja base tenha largura ≥ 
40 cm (XI); 
Papel kraft para sacos de grande 
capacidade, cru (XII); 
Pastas de madeira químicas, à 
soda ou ao sulfato (excepto 
pasta para dissolução), cruas, de 
coníferas (XIII); 
Papel dos tipos utilizados para 
escrita, impressão, ou outras 
finalidades gráficas (excepto de 
base revestida de peso 
≤150g/m2), em rolos ou folhas 
(XIV); 
Etiquetas, de papel ou cartão, 
impressas, auto-adesivas (XV); 
Artigos de papel para usos 
domésticos, higiénicos ou 
sanitários e semelhantes (XVI; 
Cartonagens para escritórios, 
lojas e estabelecimentos 
semelhantes (XVII); 
Pastas de madeira químicas, à 
soda ou ao sulfato (excepto 
pasta para dissolução), cruas, de 
não-coníferas (XVIII); 
Toalhas de mão, de papel, pasta 
de celulose (ouate) (XIX); 

Valor unitário de venda Calculado para cada um dos produtos 
discriminados na linha anterior, e para 
cada ano, através do quociente entre as 
quantidades vendidas e o valor das 
vendas. 

Período: 1961 – 2006. 
Unidades: euros/unidade do 
respectivo produto. 

Valor Acrescentado Bruto 
(VAB) da indústria da pasta, do 
papel e do cartão e seus artigos 

Instituto Nacional de Estatística (INE) 
Informação fornecida em formato digital, 
para este estudo.  

Período: 1977 – 2006. 
Unidades: Até 1994 - escudos; 
entre 1995 e 2006 - euros.  
Os valores em escudos foram 
convertidos em euros e feita a 
transformação dos valores 
nominais em valores reais 
usando 2006 como ano base. 

Estabelecimentos em actividade 
de: 
Pasta de madeira;  
Papel e cartão;  
Artigos de papel e cartão, 
incluindo embalagens; 

Instituto Nacional de Estatística (INE) 
Estatísticas da Produção Industrial 
publicadas entre 1968 e 2006. 
Associação da indústria papeleira 
(CELPA) 
Boletins estatísticos publicados de 1982 a 

Período:  
1968 – 2006, com excepção 
das embalagens de papel e 
cartão e de madeira, onde o 
período é o de 1995 a 2006 e 
de 1971 a 2006, 
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Papel e cartão para embalagem; 
Embalagens de madeira. 

2007. 
No caso da pasta de madeira para o 
período de 1982 a 2006. 
Ministério do Trabalho e da Solidariedade 
- Gabinete de Estratégia e Planeamento 
(GEP/MTSS– Quadros de Pessoal) 
No caso do papel e cartão relativamente 
ao período de 1986 a 2006.  
Esta base de dados não continha 
informação para os anos de 1990 e de 
2001, tendo o número de empresas para 
esses anos sido estimado através de 
regressão, usando o ano como variável 
independente. 

respectivamente 
Unidade: número 

Número de pessoas ao serviço: 
Pasta de madeira;  
Papel e cartão;  
Artigos de pasta para papel de 
papel e de cartão; 
Papel e cartão para embalagem; 
Embalagens de madeira. 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade 
- Gabinete de Estratégia e Planeamento 
(GEP/MTSS– Quadros de Pessoal) 
A base de dados não continha informação 
para os anos de 1990 e de 2001, tendo o 
número de pessoas ao serviço para esses 
anos sido estimado através de regressão, 
usando como variável independente: 
Na pasta de madeira, no papel e cartão e 
no papel e cartão para embalagens de, o 
ano; 
Nos artigos de pasta para papel de papel e 
de cartão mobiliário, a produção de papel 
e cartão divulgada pela FAO através do 
FAOSTAT  
Nas embalagens de madeira usou-se em 
1990 e 2001 o valor intermédio dos 
valores observados, respectivamente, 
entre 1989 e 1991 e 1999 e 2002. 

Período: 1985-2006 
Unidade: número 

Produtividade do trabalho  Indústrias da pasta, do papel e cartão - 
quociente entre a produção (base de 
dados do FAOSTAT, da FAO) em euros - 
obtida por multiplicação dos valores em 
m3  pelos valores unitários reais de 
exportação - e o número de pessoas ao 
serviço (GEP/MTSS– Quadros de 
Pessoal). 
Embalagens de madeira e papel e cartão 
de embalagem – quociente entre o valor 
real das vendas totais em euros 
(estatísticas da produção industrial, do 
INE) e o número de pessoas ao serviço 
(GEP/MTSS– Quadros de Pessoal). 

Período: 1985 – 2006. 
Unidade: euros/trabalhador 

Remuneração média mensal: 
Pasta de madeira;  
Papel e cartão; 
Artigos de papel e cartão; 
Impressão; 
Edição de publicação; 
Comércio a retalho de papel e 
cartão 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade 
- Gabinete de Estratégia e Planeamento 
(GEP/MTSS– Quadros de Pessoal 
Para os anos de 1990 e de 2001 a base de 
dados fornecida não continha qualquer 
informação, tendo as remunerações 
médias mensais para esses anos sido 
estimadas através de regressão, usando a 
remuneração média mensal nacional 
como variável independente.  

Período: 1985 – 2006. 
Unidade: euros 
Foi feita a transformação dos 
valores nominais em valores 
reais usando 2006 como ano 
base. 

Índice de confiança da indústria 
da pasta, papel e produtos do 

Comissão Europeia – assuntos financeiros 
e económicos 

Período:  
Pasta, papel e produtos do 
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papel. 
Índice de confiança da indústria 
de publicação, impressão e de 
reprodução de gravações 
audiovisuais. 

O valor anual foi calculado através da 
média simples dos respectivos valores 
mensais divulgados na página dos 
assuntos financeiros e económicos no 
URL da Comissão Europeia. 

papel - 1991 a 2008, para a 
União Europeia, e de 1994 a 
2008, para Portugal. 
Publicação, impressão e 
reprodução de gravações 
audiovisuais - 1985 a 2008, 
para a União Europeia, e de 
1987 a 2008, para Portugal. 
Unidade: (%) 

 



Capitulo II: A fileira do papel e do cartão e a fileira das embalagens: análise de contexto 

70 

REFERÊNCIAS 

ADAMS, D., E HAYNES, R., 1996, The 1993 Timber Assessment Market Model: 
Structure, Projections and Policy Simulations, Portland, Oregon, United States 
Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station, 
General Technical Report PNW-GTR- 368. 

ACEL; FAPEL, 1982, 1985, 1987, 1988, Boletim Estatístico da Indústria 
Portuguesa de Celulose e Papel, Lisboa, Associação das Empresas Produtoras de 
Pasta de Celulose, Associação Portuguesa de Fabricantes de Papel e Cartão. 

ACEL; FAPEL, 1983, 1984, Estatística Anual da Indústria de Celulose, Lisboa, 
Associação das Empresas Produtoras de Pasta de Celulose, Associação 
Portuguesa de Fabricantes de Papel e Cartão. 

BARRETO, A., 1996, A Situação social em Portugal, 1990-1995,Lisboa, Instituto 
de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Printer portuguesa. 

BAUDIN, A., BROOKS, D., 1995, Projections of Forest Products Demand, 
Supply and Trade in ETTS, Geneva, UNECE/FAO, Timber and Forest Discussion 
Paper - ECE/TIM/DP/6 - ECE/TIM/DP/6. 

BROOKS, D., BAUDIN, A., SCHWARZBAUER, P., 1995, Modelling Forest 
Products Demand, Supply and Trade, Geneva, UNECE/FAO, Timber and Forest 
Discussion Paper - ECE/TIM/DP/5. 

BUONGIORNO, J., 1996, Forest sector modelling: a synthesis of econometrics, 
mathematical programming, and system dynamics methods, Wisconsin, 
International Journal of Forecasting 12, pp. 329-343. 

BUONGIORNO, J., ZHU, S., ZHANG, T., TURNER, J., TOMBERLIN, D., 
2003, The Global Forest Products Model, USA, Elsevier Science. 

CELPA, 1989, 1990, 1991, Boletim Estatístico da Indústria Portuguesa de 
Celulose e Papel. Lisboa, Associação da Indústria Papeleira. 

CELPA, 1992 a 2007 Boletim Estatístico da Indústria Papeleira Portuguesa, 
Lisboa, Associação da Indústria Papeleira. 

CESE, 1998, Livro Verde sobre a Cooperação Ensino Superior-Empresa, Sector 
Florestal, Braga, Conselho para a Cooperação Ensino Superior-Empresa (CESE) 

COST ACTION E44: “WOOD PROCESSING STRATEGY”, 2007, Conference 
Cost Modelling the wood chain: Forestry – wood industry – wood product 
markets, Helsinky, Ghent University.   

DIRECÇÃO-GERAL DAS FLORESTAS, 1991, Perfil Florestal, Lisboa, 
Direcção-Geral das Florestas, Divisão de Estudos. 

DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS, 2007, Análise da 
Evolução do Comércio Esterno de Produtos Florestais. Divisão de Estudos e 
Informação, Boletim de divulgação. 

DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS, 2007, Valores 
Provisórios do Comércio Externo de Produtos Florestais de Janeiro a Dezembro 
de 2005, Divisão de Estudos e Informação, Boletim de divulgação. 



Capitulo II: A fileira do papel e do cartão e a fileira das embalagens: análise de contexto 

71 

DGRF-DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS, 2007, Estratégia 
Nacional para as Florestas, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda. 

DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS, 2007, Inventário 
Florestal, Lisboa, Direcção-Geral dos Recursos Florestais, Inventário Florestal 
Nacional - Apresentação de Resultados. 

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEAMENTO E ESTATÍSTICA – 
PROJECTO NEOLNV (PAMAF 1999.9.6911.7) DIRECÇÃO-GERAL DOS 
RECURSOS FLORESTAIS, 2001, Inventário Florestal Nacional Portugal 
Continental 3ª Revisão, 1995-1998 Relatório Final, Direcção-Geral dos Recursos 
Florestais Divisão. 

FAO, 2006, The Global Forest Resources Assessment 2005 Progress Towards 
sustainable forest management, Roma, Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, FAO. 

FAO, 2007, State of the World’s Forests 2007, Roma, Electronic Publishing 
Policy and Support Branch Communication Division, FAO 

HAYNES, R., 2003, An Analysis of the Timber Situation in the United States: 
1952 to 2050, Portland, Oregon, United States Department of Agriculture, Forest 
Service, Pacific Northwest Research Station, General Technical Report PNW-
GTR- 560. 

HULTQVIST, D., E OLSSON, L., 2003, A Demand-Based Scenario Optimization 
Model for Supply of Raw Material to the Forest Industry, Stevenson, Washington, 
United States Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest 
Research Station, General Technical Report PNW-GTR-656, Systems Analysis in 
Forest Resources: Proceedings of the 2003 Symposium, pp. 325-329. 

INSTITUTO DOS PRODUTOS FLORESTAIS, 1986, Perfil Florestal, Lisboa, 
Instituto dos Produtos Florestais, Divisão de Estudos Económicos. 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA, 2007, Classificação Portuguesa 
de Actividades Económicas Ver. 3, Lisboa, Instituto Nacional de Estatística, I.P. 

KANGAS, K., BAUDIN, A., 2003, Modelling and Projections of Forest Products 
Demand, Supply and Trade in Europe, a study prepared for the European Forest 
Sector Outlook Study (EFSOS), Geneva, UNECE/FAO, Timber and Forest 
Discussion Paper 30 - ECE/TIM/DP/30. 

KATZ, M., ROSEN, H., 1998, Microeconomics third edition, Boston, 
Irwin/McGraw-Hill Advanced series in Economics.   

KLEMPERER, W., 1996, Forest Resource Economics and Finance, Singapore, 
McGraw-Hill Series in Forest Resources. 

LOURO, G., CONSTANTINO, L., GRAVATO, A, REGO, F., 2009, A Fileira da 
Construção e do Mobiliário: Análise de Contexto, Lisboa, Instituto Nacional de 
Investigação Agrária, Silva Lusitana Vol. 17(I), pp. 59-82. 

MENDES, A., FELICIANO, D., TAVARES, M., DIAS, R., 2004, The 
Portuguese Forests. Country level report delivered to the EFFE Project, 
Evaluating Financing of Forestry in Europe, Porto: Portuguese catholic 
university, Porto Regional Center, Faculty of Economics and Management. 



Capitulo II: A fileira do papel e do cartão e a fileira das embalagens: análise de contexto 

72 

MENDES, A., 2005, «Portugal», Wallingford, Oxfordshire: CABI Publishing, 
CAB International, pp. 331-371 da publicação Valuing Mediterranean Forests, 
Towards Total Economic Value de Merlo e Croitoru. 

MERLO, M., CROITORU, L., 2005, Valuing Mediterranean Forests, Towards 
Total Economic Value, Wallingford, Oxfordshire: CABI Publishing, CAB 
International. 

MONITOR COMPANY, 1994, Construir as Vantagens Competitivas de 
Portugal, Lisboa, Fórum para a Competitividade. 

PÁSCOA, F., TAVARES, J., OLIVEIRA, J., 1994, Estudo Comparado Sobre a 
Economia da Produção Florestal, Portugal, Quadro Económico do Sector 
Florestal, Programa Compostela Floresta. 

PECK, T., MOURA, P., 2006, O Sector Florestal Português na Perspectiva dos 
Mercados Internacionais dos Produtos Florestais, pp. 73 a 91 da publicação 
Investir nas Florestas, Florestas e Desenvolvimento Sustentável, da Universidade 
de Coimbra. 

SOLBERG, B., MOISEYEV, A., KALLIO, A., 2003, Economics impacts of 
accelerating forest growth in Europe, Elsevier, Forest Policy and Economics 5,  
pp. 157-171. 

TRØMBORG, E., BUONGIORNO, J., SOLBERG, B., 2000, The global timber 
market: implications of changes in economic growth, timber supply, and 
technological trends, Germany, Elsevier, Forest Policy and Economics, Vol. I, 
No.1, pp. 53-69. 

TURNER, J., E BUONGIORNO, J., 2003, Elasticities of Demand For 
International Forest Product Imports, Stevenson, Washington, United States 
Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station, 
General Technical Report PNW-GTR-656, Systems Analysis in Forest Resources: 
Proceedings of the 2003 Symposium, pp. 325-329. 

UNECE, FAO, 2005, European Forest Sector Outlook Study 1960-2000-2020 
Main Report, Geneva, United Nations, ECE/TIM/SP/20. 

UNECE, FAO, 2006, European Forest Sector Outlook Study: Trends 2000-2006 
Compared to The EFSOS Scenarios, New York and Geneva, United Nations, 
Geneva Timber and Forest Discussion Paper 47. 

UNECE, FAO, 2007, Forest Products Annual Market Review 2006-2007, New 
York and Geneva, United Nations, Geneva Timber and Forest Study Paper 22. 

UNIVERSIDADE DE COIMBRA, 2006, Investir nas Florestas, Florestas e 
Desenvolvimento Sustentável, Coimbra, Faculdade de Ciências e Tecnologia, 
Universidade de Coimbra, Pólo II. 

WARDLE, P., BRUSSELEN, J., MICHIE, B., SHUCK, A., 2003, Forest 
Products Statistical Information Systems of EU and EFTA, Leiden, European 
Forest Institute Research Report 16.  

WOOLDRIDGE, J., 2006, Introductory Econometrics a Modern Approach third 
edition, Canada, Thomson, South-Western. 

 

 



 

Este capítulo foi publicado na revista Silva Lusitana em Dezembro de 2010 

Louro, L., Monteiro, M., Constantino, L., Tomé, M., .Rego, F., 2010b, Evolução do material lenhoso de 
pinheiro bravo e eucalipto, Lisboa, Instituto Nacional de Investigação Agrária, Silva Lusitana, Vol. 18(2), pp. 
133-149 

73 

CAPÍTULO III: EVOLUÇÃO DO MATERIAL LENHOSO DE 

PINHEIRO BRAVO E EUCALIPTO  

Graça Louro*, Maria do Loreto Monteiro**, Luís Constantino***, Margarida 
Tomé****, Francisco Rego***** 

*Técnico Superior Assessor, Direcção de Unidade das Fileiras Florestais, 
Autoridade Florestal Nacional, Av. João Crisóstomo, 26-28. 1069-040 LISBOA e 
Doutoranda no Instituto Superior de Agronomia 

**.Investigadora do CIMO do IPB e Presidente da SPCF 

*** Banco Mundial, 1818 H Street, NW, Washington DC 20433  

****Professora Catedrática no Instituto Superior de Agronomia, Departamento de 
Engenharia Florestal, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa 

***** Professor Associado com Agregação no Instituto Superior de Agronomia, 
Centro de Ecologia Aplicada "Prof. Baeta Neves" (CEABN), Tapada da Ajuda, 
1349-017 Lisboa  

  



Capitulo III: Evolução do material lenhoso de pinheiro bravo e eucalipto 

 
74 

Sumário 

O presente trabalho descreve e analisa a evolução recente do material lenhoso de 
pinheiro bravo (Pinus pinaster Aiton) e eucalipto (Eucalyptus sp.) numa 
perspectiva que enquadra a potencialidade destas espécies enquanto fornecedoras 
privilegiadas de matérias-primas lenhosas para abastecer, a jusante, as indústrias 
transformadoras. 

É realizada a resenha histórica sobre as metodologias de inventário desde finais do 
século XIX, com destaque para os inventários florestais nacionais, e compilada a 
evolução temporal dos resultados que foram sendo publicados no âmbito dos 
mesmos sobre áreas, volumes e acréscimos.  

Essa evolução sugere que a disponibilização futura de maiores quantidades de 
madeira nacional para o abastecimento das indústrias é sobretudo dependente do 
aumento das produtividades, quer pela promoção de uma gestão activa dos 
povoamentos, como através do melhoramento genético e do recurso às estações de 
maior potencialidade para o pinheiro bravo e para o eucalipto.  

Palavras-chave: inventário florestal; pinheiro bravo; eucalipto; área; volume; 
acréscimo anual; produção lenhosa. 
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EVOLUTION OF WOOD PRODUCTION AVAILABILITY FROM 

MARITIME PINE AND EUCALYPTUS  

Abstract 

The present work describes and analyzes the recent evolution of wood production 
from maritime pine (Pinus pinaster Aiton) and eucalyptus (Eucalyptus sp.) in a 
context that takes in account their potentiality to supply raw material for wood 
base industries.  

The improvements, from nineteen century to present time, on the methodologies 
associated with land inventories, with emphasis on national forest inventories, are 
also described, as well as the time series results for areas, volumes and annual 
increments, published in the scope of national forest inventories. 

The evolution of these parameters show that, in the future, the availability of 
wood produced on national forests is largely dependent on the increase of forest 
productivity. To accomplish this objective the necessary actions will involve the 
increment of forest active management, genetic improvement and better allocation 
of forest species with higher potential for wood production, namely of maritime 
pine and eucalyptus. 

Keywords: forest inventory; maritime pine; eucalyptus; area; volume; annual 
increment; wood production.  

EVOLUTION DE LA PRODUCTION SILVY-LIGNEUSE DU PIN 

MARITIME  ET DU EUCALYPTUS  

Sommaire 

Ce travail décrit et analyse l’évolution récente du matériel ligneux issu du pin 
maritime (Pinus pinaster Aiton) et de l’eucalyptus (Eucalyptus sp.), dans une 
perspective qui encadre la potentialité de ces espèces en tant que fournisseurs 
privilégiés de matières ligneuses pour les industries transformatrices. 

Il y est fait le résumé historique des méthodologies de l’inventaire à partir de la 
fin du XIXème siècle, tout en mettant en relief les inventaires forestiers nationaux, 
et il y est compilé l’évolution temporelle des résultats qui ont été publiés, dans ce 
contexte, sur les surfaces, volumes et croissances des deux espèces en étude. 

Cette évolution prouve que, dans le futur, la provision de plus grandes quantités 
de bois national pour l'approvisionnement des industries dépend surtout de 
l'augmentation des productivités, de la promotion d'une gestion active des 
peuplements, de l'amélioration génétique et du recours aux stations ayant plus 
potentialité pour le pin maritime et pour l'eucalyptus. 

Mots-clefs: inventaire forestier; pin maritime; eucalyptus; surface; volume; 
accroissement annuel; production ligneuse. 
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1 Introdução 

Em Portugal Continental, o levantamento da ocupação do solo é de longa tradição, 
integrando desde o início, com maior ou menor detalhe, a componente florestal.  

Os trabalhos inicialmente desenvolvidos para essa componente visavam sobretudo 
a identificação da área inculta disponível para a cultura florestal, a qual segundo 
Domingos Vandelli representava “duas de três partes do país” (VANDELLI, D., 
1789). É de assinalar, nomeadamente pelas suas implicações na política florestal 
futura, o relatório de 1868 de Carlos Ribeiro e Joaquim Filipe Nery, acerca da 
arborização geral do país onde é indicado o valor de 4.314 milhares de hectares 
para a área de incultos (RIBEIRO, C., NERY, J., 1868). 

Com a evolução das metodologias, as estimativas sobre ocupação do solo 
aperfeiçoaram-se e foram integrando um número crescente de componentes. 
Assim, em 1875 Gerardo Pery na “Geografia e Estatística Geral de Portugal e 
Colónias com um Atlas” (PERY, G.., 1875) já quantifica as áreas relativas a 
classes de ocupação e a espécies florestais (quadros 1). 

Quadro 1 – Distribuição, em 1874, dos diferentes tipos de ocupação e de floresta na área 

continental portuguesa. 

Estrato Área 

(milhares de hectares) 

Cumeadas, encostas, Areais, baldios e charnecas 
incultas 

4.183 

Submetidos a culturas agrícolas 1.886 

Pastagens naturais e pousios 2.116 

Área social, povoações, estradas, caminhos-de-ferro, 
rios e ribeiros 

138 

Submetidos a cultura florestal: 640 

Montado 370 

Pinhais 210 

Soutos e carvalhais 60 

Como marco importante, é de assinalar a determinação de Emídio Navarro para 
proceder, nos termos do Decreto de 18 de Novembro de 1886, ao primeiro 
levantamento da Carta Agrícola. Este trabalho iniciou-se em 1887 e foi concluído 
em 1902, publicando-se em 1910 a Carta Agrícola e Florestal, que, segundo 
António Mendes d’Almeida, constituiu o “…único inventário geral da riqueza 
agrícola que assenta num levantamento topográfico” (D’ALMEIDA, A., 1928). 

Em 1904, ainda no contexto de caracterização associado a políticas de valorização 
dos terrenos incultos através da cultura florestal, é indicada a possibilidade 
potencial de expansão da área florestal em 3.593 milhares de hectares 
(D’ALMEIDA, A, 1904). 
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No mesmo espírito, António Mendes d’Almeida (D’ALMEIDA, A., 1918), 
detalha com referência ao reconhecimento agrário de 1902, as áreas ocupadas 
pelos principais tipos de floresta, apresentando, no caso dos pinhais, alguns 
valores sobre a sua produtividade em madeira e resina (quadro 2). A mesma fonte 
sintetiza, ainda, com base nesse reconhecimento, a evolução da área de incultos de 
1902 a 1918 (quadro 3). 

Quadro 2 – Distribuição, em 1902, da área florestal pelos principais tipos de espécies, e, 

produtividade dos pinhais em madeira e resina. 

Área florestal (milhares de hectares) 1.622 

Montado de azinho (milhares de hectares) 364 

Montado de sobro (milhares de hectares) 331 

Soutos e castanheiros (milhares de hectares) 85 

Carvalhais (milhares de hectares) 68 

Pinhais:  

(milhares de hectares) 773 

(milhares de m3) 3.865 

1913 (milhares de kg de gema) 9.000 

1917 (milhares de kg de gema) 5.700 

Quadro 3 – Síntese entre 1902 e 1918 da evolução da área de incultos.  

Ano Área 

(milhares de hectares) 

1902 3.842 

1904 3.593 

1918 3.000 

Assinala-se, igualmente, pela síntese temporal, o inventário sobre ocupação do 
solo apresentado no trabalho “Estado da Agricultura em Portugal” (SANTOS, J., 
1918), e que confirma o quadro anterior. 

Em 1929, António Mendes d’Almeida (D’ALMEIDA, A., 1929) descreve, com 
referência ao reconhecimento de 1928, não só a distribuição da floresta pelas 
principais espécies nacionais mas, igualmente, as suas produtividades em termos 
de acréscimos médios anuais (quadro 4), demonstrando, assim, o continuado 
aperfeiçoamento das técnicas de inventário ao longo dos anos. 
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Quadro 4 – Distribuição e produtividades da floresta em 1928 

Estrato Área 

(milhares de 
hectares) 

Produção média 
anual 

(milhares de m3) 

Produção média 
anual por hectare 

(m3/ha/ano) 

Pinhais 1.132 5.658 5 

Sobreirais 560 1.879 3 

Azinhais 380   

Carvalhais 108 324 3 

Soutos 85 426 5 

Outras essências (I) 67 670 10 

Total 2.331 8.957 4 

(I) inclui 8.mil hectares de eucalipto e acácia com um acréscimo médio anual de 
10 m3 /ha/ano. 

Os diferentes levantamentos sobre ocupação do solo evoluíram das primitivas 
cartas agrícolas e florestais do início do século passado4 para instrumentos mais 
robustos. No quadro 5 são apresentadas as estimativas da carta agrícola e florestal, 
referentes ao ano de 1956 (MONTEIRO, M., 2007). 

Quadro 5 – distribuição da ocupação florestal em 1956 

Estrato Área 

(milhares de hectares) 

Pinhais e outras resinosas 1.309 

Montados de sobro e azinho 1.264 

Carvalhais e soutos 132 

Eucaliptais 58 

O desenvolvimento da detecção remota, inicialmente através da utilização de 
fotografia aérea e mais recentemente recorrendo também a imagens de satélite, 
contribuiu em grande medida para o refinamento das metodologias de inventário. 
Estes instrumentos têm vindo a ser a ferramenta principal na elaboração de 
cartografia e informação sobre ocupação do solo, com destaque para:  

                                                 
4 Estas continuaram a ser produzidas pelo Estado no âmbito do Plano de Fomento Agrário (desde 
1949), do Serviço de Reconhecimento e Ordenamento Agrário (desde 1958) e do Centro Nacional 
de Reconhecimento e Ordenamento Agrário (desde 1980). 
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(i) as cartas de ocupação do solo (COS), de âmbito exclusivamente nacional, 
designadamente as elaboradas a partir dos anos noventa (COS 90, COS 
2000 e, proximamente, a COS2007); 

(ii) a cartografia desenvolvida pelo projecto CORINE Land Cover (CLC)5, de 
âmbito europeu, que conta já com três edições (CLC90 e CLC2000 e 
CLC2006); 

(iii)os Inventários Florestais Nacionais (IFN), com objectivos específicos no 
âmbito da avaliação e monitorização da extensão e condição dos recursos 
florestais nacionais. 

  

                                                 
5 Este projecto decorre do programa CORINE (Coordination of Information on the Environment), 
tendo sido criado em 1985 pela Comunidade Europeia, com o objectivo de desenvolver um 
sistema de informação (o sistema CORINE) sobre o estado do ambiente ao nível europeu 
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2 Os Inventários Florestais Nacionais 

Na perspectiva florestal, a quantificação de parâmetros biométricos, 
designadamente das produtividades, que é realizada nos inventários florestais 
nacionais, para diferentes estratos e tipos de povoamento, distingue este 
instrumento e torna-o indispensável no quadro de um melhor conhecimento e na 
definição de políticas e acções para o sector.  

Os inventários florestais têm funcionado numa base permanente desde 1963, com 
actualização periódica da informação de, aproximadamente, 10 em 10 anos, 
através das designadas revisões do IFN. Todavia, cada uma dessas revisões tem 
acabado por constituir um novo Inventário Florestal Nacional, visto elas 
assentarem em distintos processos de delineamento, que se traduzem em 
diferentes amostragens (DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEAMENTO E 
ESTATÍSTICA – PROJECTO NEOLNV (PAMAF 1999.9.6911.7) DIRECÇÃO-
GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS, 2001). 

2.1 Primeiro inventário 

O primeiro IFN decorreu entre 1963 e 1965, tendo sido promovido pelos Serviços 
Florestais6 em colaboração com as empresas de celulose, cabendo à primeira 
entidade a responsabilidade pelo inventário da região Sul do Tejo (DIRECÇÃO-
GERAL DOS SERVIÇOS FLORESTAIS E AQUÍCOLAS; 1966), enquanto as 
empresas privadas realizaram o inventário a Norte do Tejo (DIRECÇÃO-GERAL 
DOS SERVIÇOS FLORESTAIS E AQUÍCOLAS; 1966). Além da diferente 
responsabilidade de execução, os inventários a Norte e a Sul do Tejo também 
seguiram diferentes metodologias, em particular quanto ao tipo de informação que 
lhes serviu de suporte (DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEAMENTO E 
ESTATÍSTICA – PROJECTO NEOLNV (PAMAF 1999.9.6911.7) DIRECÇÃO-
GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS, 2001): 

(i) O inventário a Sul do Tejo teve como base a actualização da Carta 
Agrícola e Florestal; 

(ii) O inventário a Norte do Tejo baseou-se em fotografia aérea pancromática 
à escala aproximada de 1/15 000, realizada entre 1963 e 1965, em tempos 
diferentes nos diversos distritos que integram esta região do continente. 

2.2 Primeira revisão do Inventário Florestal Nacional 

Entre 1968 e 1980 foi realizada a primeira revisão do Inventário Florestal 
Nacional, produzindo-se, então, a Carta do Inventário Florestal na escala 
1:25.000. Este inventário foi integralmente desenvolvido pelos Serviços 
Florestais, segundo as seguintes etapas sequenciais: 

(i) O inventário a Sul do Tejo teve início em 1968, com base numa nova 
cobertura aerofotográfica; 

(ii) O inventário a Norte do Tejo baseou-se em coberturas aerofotográficas 
realizadas, nos diferentes distritos desta região, entre 1974 e 1980. 

                                                 
6 Os sucessivos serviços da administração pública florestal têm vindo a ter na sua competência a 
realização do IFN. Face à alteração que tem ocorrido, com alguma frequência, na designação 
oficial desses serviços optou-se por, ao longo deste trabalho, denominá-los sempre por Serviços 
Florestais. 
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Os povoamentos de pinheiro bravo e eucalipto foram ainda amostrados no terreno 
para obtenção de estimativas de volumes e acréscimos. 

2.3 Segunda revisão do Inventário Florestal Nacional 

No período entre 1980 e 1989 os Serviços Florestais realizaram a segunda revisão 
do Inventário Florestal Nacional. Esta revisão foi baseada em novas coberturas 
aerofotográficas também efectuadas em datas diferentes, nos diversos distritos do 
continente (DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEAMENTO E 
ESTATÍSTICA – PROJECTO NEOLNV (PAMAF 1999.9.6911.7) DIRECÇÃO-
GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS, 2001). Durante este período foi ainda 
efectuado um inventário específico para o Sobreiro, para responder a questões de 
ocupação, idade, regeneração e mortalidade. Em resultado da colaboração entre os 
Serviços Florestais e a então Associação das Empresas Produtoras de Pasta de 
Celulose (ACEL), actual Associação da Indústria Papeleira (CELPA), foi também 
realizado um inventário expedito de áreas e volumes para o pinheiro bravo e 
eucalipto. 

2.4 Terceira revisão do Inventário Florestal Nacional 

Entre 1990 e 2001 realizou-se a terceira revisão do Inventário Florestal Nacional, 
a qual se processou em duas fases distintas.  

A primeira fase decorreu entre 1990 e 1992 e teve como base a cobertura 
aerofotográfica realizada em 1990, recorrendo a filme infravermelho de falsa-cor, 
em que, pela primeira vez, o território de Portugal continental foi integralmente 
coberto. A execução deste inventário realizou-se no âmbito da colaboração 
estabelecida entre os Serviços Florestais, a ACEL/CELPA e o Centro Nacional de 
Informação Geográfica (CNIG). Foram foto-interpretados trinta mil pontos e, 
durante 1991 e 1992, realizadas medições de campo que permitiram obter 
estimativas de volume para o pinheiro-bravo e para o eucalipto. 

A segunda fase da terceira revisão do IFN decorreu entre 1995 e 2001, tendo 
compreendido as seguintes etapas sequenciais (DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PLANEAMENTO E ESTATÍSTICA – PROJECTO NEOLNV (PAMAF 
1999.9.6911.7) DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS, 2001): 

(i) Em 1995 realizou-se a cobertura aerofotográfica em filme infravermelho e 
pixéis com 1 metro de resolução; 

(ii) Entre 1996 e 1997 foi feita a foto-interpretação e avaliação das áreas de 
130 mil fotopontos; 

(iii)Ente 1997 e 1998 realizaram-se medições de campo em 2.211 parcelas de 
inventário; 

(iv) Entre 1999 e 2000 fez-se o processamento preliminar dos dados; 
(v) Entre 2000 e 2001 foi criado o sistema de informação do IFN; 
(vi) Em 2001 os resultados foram publicados oficialmente, incluindo uma 

aplicação informática denominada Areastat, a qual possibilita consultas 
expeditas sobre áreas de classe de uso e de ocupação do solo. 

2.5 Inventário Florestal Nacional (2005/2006) 

O Primeiro Inventário Florestal de Portugal Continental do séc. XXI, designado 
como IFN (2005 – 2006), realizou-se entre 2004 e 2007, sob a responsabilidade 
dos Serviços Florestais em colaboração com outros agentes públicos e privados, 
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de que se destacam as entidades de investigação (Instituto Superior de 
Agronomia, Universidade de Trás-os-Monstes e Alto Douro e ex-Estação 
Florestal Nacional) e a CELPA. Este inventário incorpora as inovações 
tecnológicas que foram acontecendo, tendo sido suportado por: 

(i) Cobertura aerofotográfica, com fotografias digitais e imagens em filme de 
cor real e pixéis com uma resolução de 0,5 metro, realizadas entre o 
segundo semestre de 2004 e o primeiro semestre de 2006; 

(ii) Foto-interpretação, em 2006, de 360 mil pontos, numa rede de 
amostragem com uma grelha base de 0,5 km por 0,5 km; 

(iii)Medições de campo, entre final de 2005 e durante 2006, para obtenção de 
estimativas de volume, biomassa, carbono, etc. para todas as classes de 
espécie/grupos de espécies florestais tipificadas no âmbito do IFN;  

(iv) No trabalho de campo, o delineamento seguido na rede de amostragem 
teve subjacente uma grelha base de 2 km por 2 km, de que resultaram 
22.091 pontos, que se pretendem permanentes. 

Da resenha apresentada conclui-se que o processo de delineamento dos 
inventários florestais nacionais foi evoluindo consistentemente ao longo dos anos, 
num processo de colaboração entre entidades públicas e agentes privados, embora 
a responsabilidade da sua execução e validação tenha sempre sido uma atribuição 
dos Serviços Florestais. Este processo foi acumulando experiência e saber ao 
longo de mais de 100 anos, apesar de só ter sido formalmente individualizado 
como inventário florestal a partir dos anos sessenta. Nesse longo caminho de 
aprendizagem evoluiu-se das estimativas pouco precisas de meados/final do 
século XIX, ao uso de instrumentos mais sofisticados suportados por uma rede de 
pontos de amostragem, que se pretende permanente, com uma excelente cobertura 
do território. O recurso à detecção remota a partir de coberturas aérofotograficas 
contribuiu, também, para melhorar consideravelmente a precisão das estimativas 
obtidas no âmbito dos inventários florestais. Estas foram de início realizadas nos 
diferentes distritos do continente num período alargado, passando, desde 1990, a 
cobrir a totalidade do território num intervalo de tempo mais curto (1 a 2 anos no 
máximo). 

Igualmente, o sector florestal, com destaque para as fileiras silvo-lenhosas, foi, ao 
longo desses anos, de forma consistente, assumindo um desempenho assinalável 
na economia nacional, como comprovam diversos indicadores macroeconómicos. 
Nestes, são de destacar a sua relevância na criação de emprego, no consumo de 
matérias-primas nacionais, assim como os volumes físicos e financeiros 
envolvidos no mercado interno e externo, em particular das exportações (LOURO, 
G., et tal, 2009; LOURO, G., et tal, 2010). Este desempenho muito terá a 
beneficiar com a insistência continuada nos Inventários Florestais Nacionais, no 
quadro da sua permanente actualização. Em particular, a informação por eles 
veiculada será fundamental para inferir sobre a quantidade e qualidade das 
matérias-primas lenhosas, de origem nacional, disponíveis para o abastecimento, a 
jusante, das indústrias transformadoras instaladas em Portugal, assim como nas 
suas projecções para o futuro. 

3 Pressupostos da análise 

A análise efectuada neste artigo concentra-se na evolução da informação 
associada ao pinheiro bravo e ao eucalipto. A selecção destas duas espécies, no 
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conjunto das espécies individualizadas no âmbito dos inventários florestais, deve-
se ao seu expressivo significado na produção nacional de material lenhoso. 

Os principais aspectos críticos associado aos inventários florestais nacionais 
resultam de, ao longo da sua série temporal, se observarem descontinuidades de 
diversa ordem na informação publicada. Essas descontinuidades são originadas, 
nomeadamente, por:  

(i) Diferenças no critério de classificação das variáveis, (ex: classe de idade 
com intervalos diferentes); 

(ii) Apresentação dos resultados seguindo critérios de agregação diferentes de 
inventário para inventário (ex: publicação do valor total do volume e dos 
acréscimos, em substituição da sua publicação parcial por estrato de 
composição e de idade); 

(iii)Lacunas de informação nalguns inventários para algumas variáveis (ex: 
volumes e acréscimos). 

Na tentativa de reduzir as discrepâncias entre inventários, quando isso era 
possível, procurou-se colmatar as lacunas de informação sobre as variáveis, e/ou 
suas classes, das espécies analisadas neste artigo: pinheiro bravo e eucalipto. Nas 
situações em que isso foi concretizado (conforme consta no Anexo I), a 
metodologia seguida na estimativa dos valores em falta implicou a assumpção de 
alguns pressupostos, os quais são discriminados no Anexo II. 
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4 Evolução das áreas e existências 

No anexo I é discriminada a informação sobre áreas, volumes e acréscimos 
publicada nos sucessivos inventários florestais nacionais relativamente ao 
pinheiro bravo (quadro 6) e ao eucalipto (quadro 7). 

A evolução das áreas de ocupação do pinheiro bravo e do eucalipto no último 
século/século e meio (fig. 1 ) embora com um saldo francamente positivo em cada 
uma dessas espécies, apresenta, todavia, algumas diferenças que importa referir. 

Assim, no pinheiro bravo observa-se um crescimento contínuo até meados do 
século passado, seguido de um período, de aproximadamente década e meia, em 
que ocorre uma estabilização da sua área de ocupação, o qual é sucedido por uma 
fase onde se observa tendência para a redução na mesma. 

Já no eucalipto, as áreas de ocupação evoluíram positivamente no século passado, 
com excepção da recta final deste (a partir de 1995), onde se observa o início da 
sua estabilização, a qual é continuada no presente milénio (até 2005). 

A análise comparada das áreas, volume por hectare e volume total, por estrato de 
composição, confirma, tanto no pinheiro bravo como no eucalipto (fig. 2), o maior 
significado dos povoamentos puros para o volume total. Contudo, essa 
importância resulta principalmente das áreas de ocupação e não tanto dos volumes 
por hectare. Até porque, se no pinheiro bravo, o volume por hectare é nos 
sucessivos inventários superior nos povoamentos puros, no eucalipto isso não se 
verifica.  

A significativa importância dos povoamentos puros, quer no pinheiro bravo como 
no eucalipto, levou a que a distribuição etária das áreas e dos volumes apenas 
fosse representada relativamente a esse estrato de composição (fig. 3).  

No pinheiro bravo, de 1992 para 2005, o volume por hectare aumentou em todas 
as classes de idade, com excepção dos povoamentos irregulares. No entanto, essa 
tendência não é reflectida no volume total, que, em coerência com a distribuição 
de áreas nos sucessivos estratos de idade, apresenta menores volumes totais nas 
maiores idades. É ainda de notar o significativo contributo dos povoamentos 
irregulares para o volume total, apesar dos inferiores volumes por hectare deste 
estrato. 

No eucalipto, ao contrário do pinheiro bravo, os volumes por hectare em 2005 
são, quase sempre, inferiores ou iguais aos de 1992 e de 1995. Nos povoamentos 
irregulares e nas idades iguais ou superiores a 12 anos é, ainda, de notar o claro 
aumento do volume total de 1992 e 1995 para 2005. Este resultado é coerente com 
o aumento de área que se observa para esses estratos. Por fim, destaca-se a 
relevância das idades dos 8 aos 12 anos para o volume total. 
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Figura 12 – evolução das áreas de ocupação de pinheiro bravo (a) e de eucalipto (b). 

 
Figura 2 - evolução, por tipo de povoamento, das áreas, do volume por hectare e do volume 

total de pinheiro bravo (a, b e c) e de eucalipto (d, e e f). 

 
Figura 3 – evolução por estrato de idade, nos povoamentos puros, das áreas, do volume por 

hectare e do volume total de pinheiro bravo (a, b e c) e de eucalipto (d, e e f). 
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5 Conclusões 

Os inventários florestais nacionais são fundamentais para o melhor conhecimento 
da floresta portuguesa. Os resultados obtidos no seu âmbito, como se comprova 
neste artigo para o pinheiro bravo e para o eucalipto, possibilitam a avaliação e 
monitorização da extensão dos recursos florestais e suas condições de vegetação, 
em particular quanto a estimativas sobre produtividades lenhosas actuais e sua 
evolução previsional. 

A evolução, no passado, das áreas de ocupação de pinheiro bravo e de eucalipto, 
inicialmente reportadas através das cartas agrícolas e florestais e posteriormente 
no âmbito dos inventários florestais nacionais, atestam o forte investimento feito, 
desde o final do século XIX, no fomento florestal. 

Os resultados demonstram que a área de ocupação do pinheiro bravo, em 
expansão desde finais do século XIX, deverá ter andado próximo da sua 
potencialidade máxima entre meados da década de cinquenta e finais da década de 
setenta do século passado. A redução posterior que se vem verificando nessa área 
poderá reflectir, além das situações pontuais de má adaptação à estação, sobretudo 
a acção de agentes bióticos e abióticos (como pragas, doenças, invasoras lenhosas 
e incêndios), ou, sabendo-se da sua acentuada relação, de simultaneidade de 
causas. Em contraponto, o eucalipto, além de verificar o período de expansão 
inicial numa fase posterior, a partir de meados do século passado, apenas nos dois 
últimos inventários revela tendência para a estabilização nas áreas de ocupação. 

Nesta espécie são de assinalar as generalizadas maiores produtividades por 
hectare associadas aos povoamentos mistos, circunstância que poderá significar a 
localização deste tipo de povoamentos em estações mais produtivas. Ainda assim, 
tanto no eucalipto como no pinheiro bravo, a maior extensão em área e volume 
total corresponde aos povoamentos puros.  

A distribuição etária de áreas e volumes, nos povoamentos puros das duas 
espécies analisadas, revela que uma fatia importante das mesmas é da 
responsabilidade de povoamentos irregulares, o que poderá indiciar situações de 
deficiente ou, mesmo, de ausência de gestão com algum significado. No caso do 
eucalipto este facto é agravado pelo aumento considerável de áreas e volumes em 
povoamentos irregulares de 1992, para 1995 e deste ano para 2005. Este facto, em 
simultâneo com os também maiores volumes e áreas, estimados no último 
inventário (2005), de povoamentos de idade superior a 12 anos - sabendo-se que 
esta espécie é fundamentalmente explorada em rotações curtas de cerca de 12 
anos - poderá mesmo significar um aumento acentuado de eucaliptais 
abandonados entre 1992 e 2005. 

Parece, assim, que, na actualidade, o aumento da possibilidade de material 
lenhoso proveniente de pinheiro bravo e de eucalipto para o abastecimento das 
indústrias transformadoras passará, não tanto pela aumento das suas área de 
ocupação, como se verificou no início do século passado, mas, fundamentalmente, 
pela promoção de maiores acréscimos nas suas produtividades por hectare. Essa 
prioridade é, inclusivamente, fundamentada nos valores publicados sobre 
acréscimos correntes, que se mantêm praticamente inalterados desde 1928 em 
cinco e dez metros cúbicos anuais por hectare, respectivamente para o pinheiro 
bravo e para o eucalipto (D’ALMEIDA, A., 1929). A promoção de maiores 
acréscimos por hectare far-se-á, nomeadamente, através de um maior investimento 
na gestão activa dos povoamentos e no melhoramente genético, mas também por 
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especializar o uso das espécies nas estações de maior potencialidade. Este 
princípio vem, inclusivamente, contemplado na Estratégia Nacional para as 
Florestas (DGRF-DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS, 2007), 
que o considera como uma das suas componentes estratégicas. 

  



Capitulo III: Evolução do material lenhoso de pinheiro bravo e eucalipto 

 
88 

 

ANEXO I 

 

 



Capitulo III: Evolução do material lenhoso de pinheiro bravo e eucalipto 

 
89 

Quadro 6 - evolução das áreas, volumes e acréscimos correntes de pinheiro bravo, por tipo de povoamento (classe de idade, composição e estrutura), no inventário 

florestal e suas revisões. 
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Quadro 7 – evolução das áreas, volumes e acréscimos correntes de eucalipto, por tipo de povoamento (classe de idade, composição e estrutura), no inventário 

florestal e suas revisões. 
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ANEXO II  

Os pressupostos seguidos na estimativa de informação, não publicada nos 
Inventários Florestais Nacionais, sobre áreas, volumes, acréscimos e respectivas 
classes são descritos em seguida, em separado para o pinheiro bravo e para o 
eucalipto. 

Pinheiro bravo: 

1972 – 1º Inventário Florestal Nacional  

A informação que é publicada sobre áreas de ocupação e acréscimos correntes 
para a totalidade da área continental segue uma estratificação em nascedios e 
novedios, bastios, fustadios e alto fuste (AMARAL, C., PISSARRA, M, 1973) 
diferente dos estratos de 10 em 10 anos adoptados neste artigo e na maioria das 
publicações com informação por estrato de idade. Porém, na mesma referência, 
para os distritos de Santarém, Aveiro, Setúbal, Portalegre e Beja é publicada 
informação, sobre os parâmetros atrás referidos, distribuída de 10 em 10 anos. A 
partir destes dados foi possível efectuar a estimativa de áreas de ocupação, para o 
território continental, distribuída de 10 em 10 anos. A metodologia seguida 
consistiu na estimativa da proporção em que os nascedios e novedios, bastios e 
fustadios e altofuste se distribuem, em cada um dos distritos acima mencionados, 
nos estratos de 10 em 10 anos. Visto ter-se observado que, em cada estrato de 
idade, as proporções observadas nesses distritos são tendencialmente semelhantes, 
extrapolou-se para a totalidade dos povoamentos de pinheiro bravo no continente 
a média das proporções acima referidas, ponderada pela área respectiva de 
ocupação, na estimativa de áreas por estrato de idade. No que respeita aos 
acréscimos correntes, assumiram-se, no território continental, os valores 
publicados para os distritos acima discriminados. 

Em 1982 – 1ª revisão do Inventário Florestal Nacional 

Neste inventário, nos povoamentos mistos, dominantes e dominados, a publicação 
seguida no levantamento sobre a áreas e volumes (ACEL, DIRECÇÃO-GERAL 
DAS FLORESTAS, 1989) não desagrega a informação por estrato de idade de 10 
em 10. Para efectuar essa repartição assumiu-se uma distribuição 
proporcionalmente idêntica à dos povoamentos puros (DIVISÃO DE 
INVENTÁRIO FLORESTAL E CARTOGRAFIA, 1983).  

Eucalipto: 

1984 - 2ª revisão do Inventário Florestal Nacional  

Neste inventário apenas são publicados os valores globais de áreas, volumes e 
acréscimos distribuídos por povoamentos puros, povoamentos mistos dominantes 
e povoamentos mistos dominados, não sendo essa informação decomposta por 
estrato de idade (DIVISÃO DE INVENTÁRIO FLORESTAL E 
CARTOGRAFIA, 1985). Para efectuar essa desagregação assumiu-se uma 
distribuição por estrato de idade proporcionalmente idêntica à distribuição 
divulgada relativamente a 1986, para o conjunto dos povoamentos puros e mistos 
(INVENTÁRIO FLORESTAL NACIONAL, 1987).  

1995 – 3ª revisão, 2ª fase, do Inventário Florestal Nacional 
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No caso dos povoamentos mistos dominados não é divulgada informação sobre 
volume total desagregada por estrato de idade. (DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PLANEAMENTO E ESTATÍSTICA – PROJECTO NEOLNV (PAMAF 
1999.9.6911.7) DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS, 2001). 
Para efectuar essa repartição assumiu-se que os volumes se distribuem em cada 
classe de idade de forma proporcionalmente idêntica à dos povoamentos mistos 
dominantes. 
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Abstract 

The perception of the capability of the Portuguese mainland for the production of 
forest resources has supported forest expansion policies during the twentieth 
century. These policies led to an unprecedented increase of forest areas, in 
particular of maritime pine (Pinus pinaster) first, and eucalyptus (Eucalyptus 
globulus) later. The last forest inventory -NFI 2005/2006- (AFN, 2010) estimated 
an area of 885 thousand hectares for maritime pine (8.9% of the territory) and 740 
thousand hectares for eucalyptus (7.5%). 

The expansion of these production forests has been the basis for the establishment 
and development of wood based industries (sawn, pulp and paper). Today the 
different chains of the forest sector have a great significance in the country by 
their contributions to employment and economy. This relevance is reinforced by 
the fact that the Portuguese forest sector is sustained essentially by raw material 
(wood) produced in the country.  

However, nowadays, the forest sector faces significant challenges, especially 
those related with the high risk of forest wildfires. The magnitude of the wildfire 
problem can be shown by the fact that pine and eucalypt forests burned at an 
annual rate of 3-4% between 1996 and 2005. This resulted in great concerns about 
the sustainability of the supply of national wood to forest industries as recognized 
by National Forest Strategy (DGRF, 2007c) which main short-term objective is 
the minimization of risks associated with forest wildfires.  

This paper focuses on modeling the effect of forest fire regimes on wood 
availability, based on national forest inventories and on forest fire data. This 
approach has the immediate interest of improving the knowledge about the 
processes associated to availability of national wood to industries and is crucial to 
allow for predictions of future wood availability under various fire scenarios. 

Keywords: wood availability, wood production, fire regime, forest inventory, 
maritime pine, eucalyptus. 
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1 Introduction 

The evaluation of present availability of wood and the prediction of future trends 
are important tools to support political and economic decisions of public 
administration and private sector agents. This study focuses on modeling wood 
availability as dependent of the most important threat caused by a disturbance 
agent: wildfire. 

In the history of the Portuguese forest sector it is clear that the installation and the 
increase of capacity of wood based industries is strongly related with timber 
availability on Portuguese mainland. The very close relationship between national 
wood production and domestic consumption by industries can also be shown for 
the period between 1961 and 2008 in figure 1 (Louro et al., 2009; Louro et al., 
2010a). 

 
Figure 1 - Production, domestic consumption, imports and exports of round wood in 

Portugal (source: FAOSTAT system).  

The fact that the forest chains are based on national wood production is an 
important advantage of the Portuguese forest sector comparatively to other 
important economic activities that are based on imported raw materials.  

However, today, in an unprecedented scale, the sustainability of timber supply to 
the industries is associated with risks and uncertainty. This evidence is a result of 
a conjunction of factors, connected with new contexts, caused by natural, social 
and economic transformations, at the international and the national scale (DGRF, 
2007c). These changes have consequences on the market valuation of the different 
productions of forests, resulting in diverse patterns of supply and demand for 
wood and wood products. The modeling of these tendencies are the focus of 
research done for the forest sector of various countries and regions in recent years 
(Raunikar et al., 2010; Solberg et al., 2010; Toppinen and Kuuluvainen, 2010; 
Trømborg and Solberg, 2010).  

Included in the changes of context is climate change which is known to have an 
important impact on the wildfire risk and future scenarios indicate the possibility 
that these impacts are increasing (Santos et al., 2002). The change in wildfire 
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regimes has obvious effects on wood availability, but these impacts are seldom 
quantified.   

As a consequence of the current context of change and uncertainty, the forecasting 
of timber availability related to harvesting levels and wildfire regimes has an 
increased importance on the decision making process, especially in the planning 
of future investments and in conceiving medium and long term forest strategies. 

As related to these concerns, this paper aims to provide a simple model allowing 
for the understanding and forecasting of wood availability as a result of different 
wildfire and harvesting regimes. 
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2 Methodology  

2.1 Data sources 

The time series data of forest areas and volumes, by age classes, is published by 
the Portuguese Forest Service, under the framework of the National Forest 
Inventories (NFI) and in other related publications (ACEL-DGF, 1987, 1989; 
AFN, 2010; Amaral and Pissarra, 1973; AFN, 2010; Bento, 1994; DGF, 1983, 
1984, 1985, 1989, 1993; DGOGF, 1979, 1981; DGRF, 1991, 2001, 2007a, 2007b; 
DGSFA, 1966a, 1966b, 1971; IF, 1986, 1993, 1994; Martins, 2007; Monteiro, 
2006; SROA, 1956; Tomé, 2006). This large amount of data has been compiled, 
described and analysed by the authors in a previous study (Louro et al., 2010b). 

In the case of the two main wood production species, maritime pine (Pinus 
pinaster) and eucalyptus (Eucalyptus globulus), the distribution of areas by age 
classes are reported for the following years: 

(i) maritime pine – 1972, 1982, 1992, 1995 e 2005. 

(ii) eucalyptus  -1984, 1992, 1995 e 2005. 

The data published by these inventories is made for irregular stands and, in the 
case of regular stands, for the following age classes:  

(i) maritime pine – 6 age classes of 10 year intervals up to 60 years, and one age 
class of more than 60 years. 

(ii) eucalyptus – 3 age classes of 4 year intervals up to 12 years, and one age class 
of more than 12 years. 

The information about annual burnt areas from 1996 to 2005 by forest type was 
taken from the National Strategy for Forests (DGRF, 2007c) and shown in figure 
2. 

 
Figure 2 – Percentage of forest types in 1995 as compared with percentages of forest types 

burned between 1996 and 2005. In breaks, for the same period, the annual percentages of 

burnt areas by forest type (Source: (DGRF, 2007c).  

2.2 Simplifications 

In order to develop the model, some previous simplifications were made: 
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(i) In the group of Portuguese wood production species, only maritime pine and 
eucalyptus where considered because they are known to be the main species 
supplying timber for industrial transformation. As shown in figure 3, the other 
wood production species have comparatively a much lower area (AFN, 2010).  

(ii) Also, as pure stands of maritime pine and eucalyptus dominate, the 
development of the model is based in pure stands of those species (figure 4a). The 
majority of these pure stands are regular but irregular stands are also important 
(figure 4b) and therefore considered in the model.  

 
Figure 3 – Areas of occupation by forest type in 2005-2006 (AFN, 2010). 

 
Figure 4 – Evolution of forest stands composition and structure, for maritime pine and 

eucalyptus reported by National Forest Inventories (NFI), between 1971 and 2005, for all 

types of stands (a) and for pure stands, regular and irregular (b). 
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2.3 Distribution of age classes in regular stands 

The published areas of regular stands, by age classes, for pure maritime pine 
stands, were analysed in order to identify patterns of distribution (figure 5). 

 
Figure 5 – Evolution of the distribution of areas by age classes in pure regular stands of 

maritime pine, reported by National Forests Inventories (NFI) between 1972 and 2005. 

From the analysis of figure 5 it is observed a major shift of age classes from a 
unimodal distribution, with mode in the middle age classes (20 to 40 years), 
observed in the first three forest inventories (1972, 1982, 1992), to a uniform 
distribution (1996) and, again, to another unimodal distribution (2005) but, in this 
case, with the mode in the first age class (< 10 years). These patterns probably 
reflect the action of severe wildfire regimes in the last 20 years. 

The same evolution for eucalyptus can also be observed (figure 6). 
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Figure 6 - Evolution of the distribution of the areas by age classes, in pure regular stands of 

eucalyptus, reported by National Forests Inventories (NFI) between 1984 and 2005. 

The distribution of the areas of regular stands of eucalyptus, by age classes (figure 
6), is different from that observed for maritime pine. In coherence with what was 
already shown on the consistent increase in the total area of eucalyptus, the 
observed distributions from 1984 to 1995 showing a dominance of the younger 
stands (classes under 8 years of age). This pattern changed in the last forest 
inventory (2005), showing an almost uniform distribution of the areas by the 
different age classes. This change in pattern is possibly related with decisions that 
postpone the harvesting of older stands. 

2.4 Exploratory analysis: linear regression 

The exploratory analysis was performed to identify possible relationships between 
the areas in successive age classes, in successive inventories. In the case of 
eucalyptus, this analysis was difficult to perform since there is a discrepancy 
between the age class intervals (4 years) and the period between inventories (10 
years). However, as in maritime pine several inventories were made at ten years 
intervals, it was possible to try to establish such a relationship between successive 
10 years age classes at successive inventories (1972/82, 1982/92 and 1995/2005) 
(figure 7).  
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Figure 7 – Linear regression of the areas of successive age classes in successive inventories of 

maritime pine, based on the published data of the National Forest Inventories (1972/82 

1982/92 and 1995/05). 

The linear relationship obtained indicated a slope of 0.73, less than the theoretical 
value of 1.00 that would be obtained for the probability for a stand to transit in 10 
years for the next 10-year-age class without wildfires, harvesting or annual 
conversions. This simple relationship indicated that it should be possible to 
explore further the relationships between successive age class distributions using 
more detailed approaches including regimes of wildfire and forest management.  

2.5 Modeling approach: Markov chains 

The methodology followed for modeling and for the prediction of wood 
availability was based on the use of Markov chains (Paivinen, 1996, Yashimoto, 
2001). 

This method requires the vector )t(nxX 1 with the classification of forests areas, at 

time t, in n different age classes, where t
ix  represents the area of the age class i (i= 

1, 2, ….n). 

The use of Markov chains requires also the introduction of the nxn probability 
square transition matrix t

jiP , , at time t, where each t
jiP , , is the  probability for the 

stand at the age class i, in time t, to be at age class i+1, in time t+1.  

The product of the two matrices gives the distribution of the occupation areas, by 
age class, in time t+1 (Yashimoto, 2001), as follows:  
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Where ´ represents transpose. 

A theoretical model was conceived for the probability transition matrix ( t
jiP , ) of 

maritime pine and eucalyptus. The construction of these models was based on 
several principles and simplifications, as described earlier and developed in the 
parameter estimation process for the base scenario.   

The parameters to be estimated for the base scenario are the annual probability of 
a forest to stay in the same age class (α) or to transit to the next age class (β=1-α) 
due to the aging process, the annual probability of harvesting (h), wildfire (w), or 
conversion from regular to irregular stands (c). It was considered that eucalyptus 
stands below 4 years do not burn and that no cuts are made in eucalyptus stands 
before age 12. It was also assumed that conversions only occur from old regular 
stands (more than 50 years in maritime pine and more than 12 years in eucalyptus 
stands).  

For maritime pine, the value for the annual probability of a stand to remain in the 
same 10-year-age class is α=0.9 and the probability to transit to the next 10-year-
age class is β=1-α=0.1. For eucalyptus, with 4-year-age classes, the probability to 
remain in the same class is α=0.75 and the probability to transit to the next age 
class is β=1-α=0.25. 

The theoretical models of the transition matrices are shown for maritime pine 
(figure 8) and eucalyptus (figure 9). 

 
Figure 8 – Probability transition matrix for maritime pine, theoretical model. 

 
Figure 9- Probability transition matrix for eucalyptus, theoretical model. 

2.6 Parameter estimation for the base scenario 

In order to provide a common base of comparison for the simulations a base 
scenario was identified. It was assumed for this base scenario that, in the future, 
the patterns for the evolution of areas of irregular and regular stands (by age 
classes) were similar to those observed in the period between the two last forest 
inventories (NFI 1995-1996 and NFI 2005-2006).  
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The second step consisted on the calibration of the base scenario probabilities 
with the introduction of three parameters: wildfires (w); harvesting of wood (h); 
conversion to irregular stands (c).  

This calibration was done by minimizing the sum of the squares between the 
observed values of the distribution of areas by age class in NFI 2005-2006 (o) and 
the corresponding estimated values (e) using the Markov chains: min ∑ (o - e)2. 

2.7 Calculation of standing volumes 

The calculation of the standing volumes Vt associated with the estimated areas 
obtained by the use of Markov chains done by the application of the equation  

  

 

Where the volume per hectare for the age class i (vi) was considered to be 
constant in the time of study (t, t+1,...,t+n), and equal to the data published in the 
inventories of 2005-2006 (AFN, 2010) for maritime pine (table 1) and eucalyptus 
(table 2). 

 
Table 1 – Volumes of wood per hectare by ages classes (ten years interval) published by the 

last National Forest Inventory (2005-2006) for maritime pine. 

 
Table 2  - Volumes of wood per hectare by ages classes (four years interval) published by the 

last National Forest Inventory (2005-2006) for eucalyptus. 
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3 Results 

3.1 Estimated values for the transition matrices 

The estimated probability values obtained in the calibration process for the 
parameters w, h and c are indicated in table 3: 

 
Table 3 - Annual probabilities associated with wildfires, or harvesting (h) and conversion to 

irregular stands (c). 

In the case of wildfires these results are similar with the annual percentages of 
burnt areas for maritime pine and eucalyptus published in the National Forest 
Strategy (figure 2), which are 4,0% for maritime pine and 3,4% for eucalyptus.  

In the case of maritime pine the estimated parameter associated to harvesting 
(h=0,035), is close to the observed value of 0,040 for annual proportion of burnt 
area between 1996 and 2005 (figure 2), suggesting that the decision to cut is often 
taken as a result of a wildfire event, as it is generally perceived but poorly 
documented.  

For eucalyptus the estimated parameter for wildfires (w=0,047) is higher than the 
observed annual proportion of burnt area (0,034), but the values are quite 
comparable as the parameter for wildfires only applies for stands above 4 years of 
age, since it was assumed in the model that stands below that age would not burn. 
The estimated value for harvesting eucalyptus regular stands above 12 years and 
irregular stands (h=0,067) is much higher than the observed burnt proportion 
(0,034). This indicates that, contrary to what was observed for maritime pine, a 
good proportion of decisions to cut are not related to the occurrence of wildfires.  

The estimated probability transition matrices for the base scenario can be 
observed for maritime pine and eucalyptus, respectively, in figure 10 and figure 
11. 

 
Figure 10 - Annual probability transition matrix for maritime pine. 
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Figure 11 - Annual probability transition matrix for eucalyptus. 

3.2 Simulation of areas by age classes 

The two annual transition probability matrices produced for maritime pine and 
eucalyptus (figure 10 and 11), were used in order to explore the possible 
behaviour of the evolution of the areas between the forest inventories of 1995-
1996 and 2005-2006.  

For both maritime pine and eucalyptus this simulation was based on the product 
of the initial vectors for 1995-1996, by the corresponding transition matrices. The 
estimations were made annually for all classes from 1996 until 2004 and shown in 
comparison with the published data of NFI 2005-2006 (figure 12 and figure 13). 

 
Figure 12 – Comparison, for maritime pine, of the simulated evolution of areas by classes 

from 1995 to 2004 and the corresponding observed data for 2005 (DGRF, 2010). 
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Figure 13 - Comparison, for eucalyptus, of the simulated evolution of areas by age classes 

from 1995 to 2004 and the correspondent observed data for 2005 (AFN, 2010). 

3.3 Forecasting of trends in volumes until 2015 

Two scenarios were used to estimate wood availability in 2015: 

a) Base scenario (Bs) – with all the assumptions and parameters as before,  

b) National Forest Strategy Scenario (NFSs) - differs from the base scenario in the 
parameter for the probability of wildfires and/or cut of wood (h) in the case of 
maritime pine and for the probability of wildfires (w) in the case of eucalyptus. In 
this simulation, the annual probability for both these parameters was 0,008, which 
is the annual proportion established as the aim for the reduction of annual burnt 
forests (DGRF, 2007c). 

The projected volumes obtained for the base scenario in the simulation for 
maritime pine (figure 14) show a decrease in the volumes of older stands 
(more than 30 years), which will have negative implications on the supply 
of round wood to sawn industries, a trend already detected in previous 
studies (Bento, 1994).  
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Figure 14 – Projected volumes of maritime pine wood, with the base scenario (Bs) and with 

the National Forest Strategy scenario (NFSs), from 1996 to 2015 (a).  Comparison of the 

actual volumes (2005) of maritime pine with the volumes projected in 2015 (b.). 

In the case of eucalyptus (figure 15) the base scenario predicts a general reduction 
of the standing volumes in all the regular stands, and an increase of volumes on 
the irregular stands. This evidence may result from less active management 
practices. 

 

Figure 15 - Projected volumes of eucalyptus wood, with the base scenario (Bs) and with the 

National Forest Strategy scenario (NFSs), from 1996 to 2015 (a). Comparison of the actual 

volumes (2005) of eucalyptus with the volumes projected in 2015 (b.). 

On both species the reduction of wildfire regime to an annual proportion of 0,008 
established in the National Forest Strategy (DGRF, 2007c) will have a positive 
consequence on the availability of wood, particularly evident on the case of 
maritime pine. 
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4 Final ssynthesis 

The use of Markov chains seems to be a simple and effective methodology to 
predict wood availability in Portugal, confirming that “...simple models 
concentrating on a limited issue could be easily build, used and discarded, and 
might provide sufficient rigor of analysis with a further advantage of being highly 
transparent in use.” (Toppinen and Kuuluvainen, 2010) 

The results of the simulations in this study show that the maintaining of the base 
scenario observed between 1996 and 2005 will have as consequence in 2015: 

(i) a decrease on the availability of round wood for sawn, due to the 
reduction of maritime pine standing volumes in the older stands (more 
than thirty years). 

(ii)  the transit of eucalyptus volumes to irregular stands, which are less 
interesting for the industrial transformation, to produce wood pulp. 

The accomplishment of the targets established by National Forest Strategy 
(DGRF, 2007c) by changing the wildfire regime by reducing the annual burnt area 
to less than 0,008 until 2018 will contribute to a gradual recovery of the wood 
availability of maritime pine and eucalyptus. 

The high level of conversion of regular to irregular pure stands is probably 
explained by the tendency for a less active or even absent management with 
negative consequences on forestry practices. The inversion of this tendency must 
be a priority on future decisions and actions related to the Portuguese forest 
sector. 

The accomplishment of other targets also established in the National Forest 
Strategy (DGRF, 2007c), as those related to forest management plans and forest 
intervention zones, would also have positive consequences in the inversion of the 
tendency for less active management with its implications on wood availability. 

  



Capítulo IV: The impact of changing wildfire regimes on wood availability from portuguese 
forests 

113 

REFERENCES 

ACEL-DGF, 1987, Revisão do modelo preditivo de produção para o eucalipto, 
com base nos resultados do Inventário Florestal DGF-ACEL 1985/86, Inventário 
Florestal Nacional (not published). 

ACEL-DGF, 1989, Inventário Florestal Nacional Pinheiro Bravo, Análise da 
Evolução das Áreas, Volumes e Acréscimos do Pinheiro Bravo no período 
1981/87, Lisboa, ACEL-Direcção-Geral das Florestas, Astória.  

AFN, 2010, 5º Inventário Florestal Nacional 2005-2006 Relatório final, Lisboa, 
Autoridade Florestal Nacional.  

Amaral, C., Pissarra, M, 1973, Estimativa da Produção de Pinheiro Bravo e de 
Eucalipto Globulus, Lisboa (not published). 

Bento, J., 1994, Oferta Sustentada de Material Lenhoso de Pinheiro Bravo, uma 
aplicação nacional, Vila Real, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

DGF, 1983, Análise do Potencial Produtivo da Floresta Portuguesa I - Pinheiro 
Bravo, Lisboa, MACP, Direcção-Geral das Florestas, Divisão de Inventário 
Florestal e Cartografia, Lisboa, Estudos e Informação 295. 

DGF, 1984, Perspectivas a médio e longo prazo da oferta e da procura de 
material lenhoso de P. Bravo e Eucalipto, Lisboa, Direcção-Geral das Florestas, 
Divisão de Economia da Produção. 

DGF, 1985, Distribuição da Floresta em Portugal Continental, Áreas Florestais 
por Distritos, informação disponível em 1984, Lisboa, MA, Direcção-Geral das 
Florestas, Divisão de Inventário Florestal e Cartografia, Estudos e Informação 
297. 

DGF, 1989, Distribuição da Floresta em Portugal Continental, Áreas Florestais 
por Distritos, informação disponível em 1989, Lisboa, MA, Direcção-Geral das 
Florestas, Divisão de Inventário Florestal, Estudos e Informação 299. 

DGF, 1993, Distribuição da Floresta em Portugal Continental, Áreas Florestais 
por Distritos, informação disponível em 1992, Lisboa, MA, Direcção-Geral das 
Florestas, Divisão de Inventário Florestal, Estudos e Informação 303. 

DGOGF, 1979, Distribuição da Floresta em Portugal Continental, Áreas 
florestais por Concelho 1978, Lisboa, Ministério da Agricultura e Pescas, 
Secretaria de Estado do Fomento Agrário, Direcção-Geral de Ordenamento e 
Gestão Florestal, Serviço de Inventário Florestal e Cartografia, Estudos e 
Informação 284.  

DGOGF, 1981, Distribuição da Floresta em Portugal Continental, Áreas 
florestais por Concelho 1980, Lisboa, Ministério da Agricultura e Pescas, 
Secretaria de Estado do Fomento Agrário, Direcção-Geral de Ordenamento e 
Gestão Florestal, Serviço de Inventário Florestal e Cartografia, Estudos e 
Informação 289.  

DGRF, 1991, Perfil Florestal, Lisboa, Direcção-Geral das Florestas. 

DGRF, 2001, Inventário Florestal Nacional Portugal Continental 3ª Revisão, 
1995-1998 Relatório Final, Lisboa. Direcção-Geral dos Recursos Florestais, 



Capítulo IV: The impact of changing wildfire regimes on wood availability from portuguese 
forests 

114 

Direcção de Serviços de Planeamento e estatística – Projecto NEOLNV (PAMAF 
1999.9.6911.7) 

DGRF, 2007a, Inventário Florestal, Lisboa, Direcção-Geral dos Recursos 
Florestais, Inventário Florestal Nacional - Apresentação de Resultados. 

DGRF, 2007b, Estratégia Nacional para as Florestas, Lisboa, Direcção-Geral 
dos Recursos Florestais, Imprensa Nacional-Casa da Moeda. 

DGRF, 2007c, National Forest Strategy, Lisbon, Direcção-Geral dos Recursos 
Florestais. 

DGSFA, 1966a, Inventário Florestal Nacional do Norte do Tejo, Lisboa, 
Direcção-Geral dos Serviços Florestais e Aquícolas. 

DGSFA, 1966b, Inventário Florestal Nacional do Sul do Tejo, Lisboa, Direcção-
Geral dos Serviços Florestais e Aquícolas. 

DGSFA, 1971, Inventário Florestal: Áreas Existências e Estimativas de 
produção, Lisboa, Direcção-Geral dos Serviços Florestais e Aquícolas. 

IF, 1986, Perfil Florestal, Lisboa, Instituto dos Produtos Florestais, Divisão de 
Estudos Económicos. 

IF, 1993, Inventário Pinheiro Bravo 1992 Relatório Final, Lisboa, MA, Instituto 
Florestal, Divisão de Inventário Florestal, Estudos e Informação 305. 

IF, 1994, Actualização do Inventário do Eucalipto – 1992, Lisboa, MA, Instituto 
Florestal, Divisão de Inventário Florestal, Estudos e Informação 309. 

Louro, G., Constantino, L., Gravato, A, Rego, F., 2009, A Fileira da Construção e 
do Mobiliário: Análise de Contexto, Lisboa, Instituto Nacional de Investigação 
Agrária, Silva Lusitana Vol. 17(I), pp. 59-82. 

Louro, G., Constantino, L., Leal, L., Gravato, A., Rego, F., 2010a, A Fileira do 
Papel e do Cartão e a Fileira das Embalagens: Análise de Contexto, Lisboa, 
Instituto Nacional de Investigação Agrária, Silva Lusitana Vol. 18(I), pp. 1-26. 

Louro, G., Monteiro, M., Constantino, L., Tomé, M., .Rego, F., 2010b, Evolução 
do material lenhoso de pinheiro bravo e eucalipto, Lisboa, Instituto Nacional de 
Investigação Agrária, Silva Lusitana, Vol. 18(2), pp. 133-149. 

Martins, L, 2007, Inventário Florestal Nacional, Uma Breve Nota, Lisboa (not 
published). 

Monteiro, M, 2006, Antecedentes do IFN 2005/2006, Lisboa, Direcção-Geral dos 
recursos Florestais (not published). 

Päivinen, R, 1996, Large-Scale Forestry Scenario Models-Where we are? 
Joensuu, Finland, EFI Proceedings No 5, Risto Päivinen, Leena Roihuvuuo and 
Markku Siitonen (eds.)., pp. 5-14. 

Raunikar, R., Buongiorno, J., Turner, J., Zhu, S., 2010, Global outlook for wood 
and forests with the bioenergy demand implied by scenarios of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change, Elsevier, Forest Policy and 
Economics 12, pp. 48-56. 

Santos, F.D, Forbes, K., Moita, R. (editors), 2002, Climate Change in Portugal. 
Scenarios, Impacts and Adaptation Measures - SIAM Project, Gradiva, Lisbon.  



Capítulo IV: The impact of changing wildfire regimes on wood availability from portuguese 
forests 

115 

Solberg, B., Moiseyev, A.,Kallio, A., Toppinen, A.  2010, Forest sector market 
impacts of changed roundwood export tariffs and investment climate in Russia, 
Elsevier, Forest Policy and Economics 12, pp. 17-23. 

SROA, 1956, Utilização do Solo em Portugal, Continente, Lisboa, Ministério da 
Economia, Secretaria de Estado da Agricultura, Serviço do Reconhecimento e 
Ordenamento Agrário. 

Tomé, M., 2006, Metodologia e tratamento dos dados do IFN 2005/2006, Lisboa, 
Direcção-Geral dos Recursos Florestais (not published). 

Toppinen, A., Kuuluvainen, J., 2010, Forest sector modeling in Europe-the state 
of the art and future research directions, Elsevier, Forest Policy and Economics 
12, pp. 2-8. 

Trømborg, E., Solberg, B, 2010, Forest sector impacts of the increased use of 
wood in energy production in Norway, Elsevier, Forest Policy and Economics 12, 
pp. 19-47. 

Yashimoto, A., 2001, Risk Analysis in the Context of Timber Harvest Planning, 
Germany, Kluwer Academic Publishers, Risk Analysis in Forests Management, 
Klaus Van Gadow (ed.), pp. 113-148. 

  



Capítulo IV: The impact of changing wildfire regimes on wood availability from portuguese 
forests 

116 

 



 

Este capítulo foi submetido a publicação na revista Forest Policy and Economics em 2011 

117 

CAPÍTULO V: PATTERNS OF DEMAND AND SUPPLY ON THE 

SUBSECTORS OF WOOD CONSTRUCTION AND FURNITURE, 
PAPER AND PAPER BOARD AND PACKAGING 

Graça Louroa, Luís Constantinob, Francisco Regoc 
aForest Engineer, Direcção de Unidade das Fileiras Florestais, Autoridade 
Florestal Nacional, Av. João Crisóstomo, 26-28. 1069-040 Lisboa 
bPhD Forest Economics, World Bank, 1818 H Street, NW, Washington DC 20433  
cProfessor at the Instituto Superior de Agronomia, Centro de Ecologia Aplicada 
"Prof. Baeta Neves" (CEABN), Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa  

 

 

  



Capítulo V: Patterns of demand and supply on the subsectors of wood construction and furniture, 
paper and paper board and packaging 

 

118 

Abstract 

This paper attempts to evaluate the possibility of applying the econometric theory 
to the Portuguese wood based forest sector. This study includes the economic 
activities related to wood construction, furniture and wood packaging sector and 
to the paper and paper board sector, including packaging paper and paper board. 

The models were developed for the supply and domestic consumption of sawn 
wood, wood panels, wood pulp, and paper and paper board. The selection of the 
key variables affecting the supply and domestic consumption of these products 
was made in accordance to the methods used in similar studies. 

The results suggest a significant relation of the supply of wood products with the 
availability of the corresponding raw materials.  

Domestic consumption is related with the end use of wood products: construction, 
in the case of sawn wood; wrap and packaging for wood pulp, paper and paper 
board. The result for wood panels was slightly different; in this case, domestic 
consumption showed a better positive association with the income of families.  

Equations for supply and domestic consumption are described and discussed. 

Keywords: econometric models; wood volumes of maritime pine; wood volumes 
of eucalyptus; wood supply; wood domestic consumption; sawn wood; wood 
panels; wood pulp; paper and paper board. 
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1 Introduction and objective 

In spite of the historical contribution of forest sector to the Portuguese economic 
performance, as recognized by international studies (Merlo e Croitoru., 2005; 
Monitor Company, 1994), there is still a lack of comprehensive models of the 
economic structure and trends of the Portuguese forest sector.  

This paper focuses on the development of base economic equations for the 
building of an integrated model for the Portuguese forest sector, including models 
for the projection of the standing volumes of maritime pine (Pinus pinaster) and 
eucalyptus (Eucalyptus globulus). 

The main objective of this paper is to understand the economic variables that 
drive production and consumption of wood based subsectors in Portugal and to 
quantify their relationships.  

The study explores the use of econometric methodologies for modeling supply 
and domestic consumption. The purpose is to lay out the basic parameters of 
structural equations for the development of a forest sector model for long term 
projections and policy analysis.  

The modeling integrates the results of previous analysis about the characterization 
of wood construction and furniture sectors (Louro, et al., 2009) and of paper, 
paper board and packaging sectors (Louro, et al., 2010a). This paper also uses the 
findings about the evolution of wood production availability from maritime pine 
and eucalyptus (Louro, et al., 2010b). 
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2 Structure of the wood based subsectors  

Based on the previous studies (Louro, et al., 2009; Louro et al., 2010a; Louro et 
al., 2010b) and using the phases of the productive chain established by 
Buongiorno et al. (2003) the Portuguese subsectors based on wood are vertically 
integrated, from primary to intermediate and final products. The fact that forest 
chains are essentially based on national wood production is an important 
advantage comparatively to other important economic activities that are based on 
imported raw materials.  

The modeling of Portuguese wood chains is complex, involving at least three 
main productive subsectors:  

(i) construction and furniture subsector, integrating sawn wood and wood 
panels as intermediate products;  

(ii) pulp, paper and paper board;  
(iii)packaging, based on wood or on paper and paper board produced from 

pulp wood.  

This complexity has a consequence on the amount of markets to be modeled. The 
model description was simplified in attention to the above dominant structural 
subsectors, and was supported by the conclusions of similar studies (Toppinen and 
Kuuluvainen, 2010).  

The analysis is centered on supply and domestic consumption of the most 
significant Portuguese wood based products: sawn wood, wood panels, wood 
pulp, paper and paper board. 
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3 Literature on economic models of the forest sector 

Global, regional and national studies on the economic structure and trends of 
forest sector are already available, for many geographic areas As a consequence, 
in the last decades, the theory related with these economic models of the forest 
sector has improved significantly (Buongiorno, 1996; Buongiorno, et al., 2003; 
Garcia, 2010; Hänninen, 2004; Päivinen, 1996; Toppinen and Kuuluvainen, 
2010). 

Econometric theory is an important framework for the construction of current 
models. With this approach a set of equations explains the behavior of economic 
variables. Their sign and partial effect are also suggested by economic 
assumptions (Buongiorno, 1996). The modeling of forest products demand and 
supply is at the centre of econometric research (Toppinen and Kuuluvainen, 
2010).  

A basilar principle of market economy theory consists on the use, in the models of 
demand and supply, of the prices of products, as key independent variables 
(Baudin and Brooks, 1995; Brooks, et al., 1995; Brooks, et al., 1996; Kangas nad 
Baudin, 2003; Kats and Rosen, 1998; Klemperer, 1996; Nautiyal, 1988; Soberg, et 
al., 1996a, 1996b; Trømborg , et al., 2000; Turner and Buongiorno, 2003). 

Theory says that the supply of forest products is affected by the level of timber 
inventory (Adams and Haynes, 1996; Haynes, 2003; Trømborg, 2000), by the 
costs of inputs like raw materials, salaries, electricity, and other energy sources 
(Brooks, et al., 1995; Kats and Rosen, 1998; Klemperer, 1996; Nautiyal, 1998), 
and by changes in production technology, namely the ones associated with 
industrial capacity (Buongiorno, 1996; Buongiorno, et al., 2003; Klemperer, 1996; 
Trømborg, et al., 2000).  

The shifters for the demand of forest products are related with macroeconomic 
indicators like the gross domestic product (PIB) and income (Baudin and Brooks, 
1995; Brooks, et al., 1995; Buongiorno, et al., 2003; Kangas and Baudin, 2003; 
Solberg, et al., 1996a, 1996b; Trømborg, et al., 2000).  

Demand is also linked with the end use of wood products, as reported by Adams 
and Haynes (1996), Haynes (2003), Kun et al. (2007), OAO “NIPIEIlesprom” 
(2003) and Solberg, et al. (1996b). For the studied subsectors the end use 
indicators are 

(i) the construction activity indicators, in sawn wood and wood panels; 
(ii) the printing and writing activities indicators, in paper and paper board; 
(iii)the national exports (implying transportation and protection of goods with 

packages), in paper and paper board packaging,.  
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4 Models 

4.1 Explanatory factor analysis 

In order to have a better description and understanding of the relations between all 
the possible variables of interest, a factor analysis was performed.  

The purpose of factor analysis is to describe the relationships among many 
variables in terms of few underlying, but unobservable, variables called factors 
(Johnson and Wichern, 1982) 

The theoretical framework of factor analysis consists on the search of the set of 
variables (factors) that reduce space dimension, by using the concepts of simple 
linear regression: the search of factors must minimize the sum of the squares of 
the distances of all the points to each factor/axis (Reis, 1995; Sharma, 1996).  

In the study two factor analyses were performed: the first for the variables 
potentially affecting supply, the second for the variables potentially affecting 
domestic consumption.  

4.2 Econometric modelling 

The econometric modeling of the Portuguese forest sector follows the methods 
developed in similar studies (Baudin and Brooks, 1995, Buongiorno, et al., 2003; 
Kangas and Baudin, 2003; Turner and Buongiorno, 2003; Wooldridge, 2006). The 
equations are in natural logarithm form (ln), following for each product the 
general model: 

ii xcpbay lnlnln ++=  

Where: 

y is the supply (production) or the domestic consumption of the product; 

p is the price considered for the product;  

xi  (with i=1 to n) are independent variables affecting the supply or domestic 
consumption of the product; 

a is a constant 

b and ci are estimated elasticities; 

ln is natural logarithm. 
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According to the economic theory (Katz and Rosen, 1998, Klemperer, 1996; 
Nanang, 2010) the expected signs of the elasticities are: 

Elasticity Supply Domestic consumption 

b >0 for prices <0 for prices 

c 

>0 for the variables related to capacity 
(ex: standing volumes of eucalyptus and 
maritime pine);  

<0 for the production costs (ex: 
electricity, fuel oil or salaries).  

Sign depends on the 
variable 
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5 Data and analysis 

5.1 Variables affecting supply and domestic consumption 

As explained before, the selection of the key variables affecting supply and 
domestic consumption was made in accordance to the conclusions of similar 
studies, namely Buongiorno, .et al (2003), Haynes (2003) and Kangas and Baudin 
(2003). The list of these key variables is described in annex, with indication of the 
market perspective (supply or domestic consumption).  

The data for each variable was obtained from published national and international 
sources, as described by Louro, et al (2009) and Louro, et al (2010a), namely 
from FAOSTAT system (data of production, exports and imports), from the 
Portuguese National Institute of Statistics (for the Portuguese macroeconomic 
data) and from the Portuguese Ministry of Labor and Social Solidarity (for the 
data of salaries and income). The financial data are expressed in real euros, using 
2008 as base year.   

For each product studied, the variables with potential effect on supply and 
domestic consumption were included in the multiple stepwise regressions 
analysis, in accordance with similar studies (Buongiorno, et al., 2003). 

5.2 Data and measurement of variables 

The study is carried out for the period between 1961 and 2008. The lack of 
information, in various years, for some particular variables led, when they were 
included as independent variables, to models with a few number of observations. 
However, in the case of industrial capacity and of the product’ market prices, the 
significance of these key parameters in the modeling process, suggested a 
previous estimation of data, for the entire period.   

Capacity 

In the case of industrial capacity, one method consisted on the use, for each 
product α, of its production quantity, with a lag of three years, as a proxy variable 
(Wooldridge, 2006) for capacity (lag approach). An alternative method considered 
industrial capacity of product α related with its maximum production pikes (pike 
approach).  

Fallowing these methodologies, capacity was also estimated by the instrumental 
variable (Wooldridge, 2006) given by the equation  

),( ααα ii YXfC =  

Where: 

Cα is the variable that has resulted from the “lag approach” or from the “pike 
approach”, for product α, 

Xiα represents the context variable i (gross domestic product, interest rates, 
salaries, etc.) related to the production process of product α, 

Yiα represents the raw materials availability for product α 

When: 

α is sawn wood i is the standing wood volume of maritime pine, 
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α is wood panels i are the standing wood volume of eucalyptus and the production 
of sawn wood (as the wood residues of sawn wood industries are raw material for 
wood panels production), 

α is wood pulp i is the standing wood volume of eucalyptus, 

α is paper and paper board i is pulp production. 

The application of this equation showed that, for all the α products, the 
independent variables that are significant (p-level < 0,01) are the ones that express 
raw material availability (Yiα). 

This fact in association with the observation, for all the products studied, of 
similar shapes between the graphic lines of its production quantities and the 
corresponding Yiα, led to the assumption of raw material availability as a proxy 
variable (Wooldridge, 2006) for industrial capacity. 

The high explanatory power of availability of resources (inventory) is consistent 
with the behaviour of the industry which looks at available inventory and then 
make decisions about the capacity to install, making inventory the best predictor 
of capacity 

Prices of the products 

The data from Portuguese forest statistics does not include reliable information for 
the domestic market prices of the products. The first method followed to minimize 
this difficulty consisted on the use of the unity values of import (IUV) or export 
(EUV) as proxy variables of the domestic market prices. A second method used 
instrumental variables (Wooldridge, 2006) to estimate domestic market prices by 
the equation  

),( , ββαα EUVIUVGDPforEUVIUV =  

Where: 

IUVα and EUVα are the estimated import and export prices for the product α,  

GDP is gross domestic product, 

IUVβ and EUVβ are the import and export unity values of β related products. 

When: 

α is sawn wood, β is wood panels and fiberboard panels, 

α are wood panels, β is sawn wood and pulp wood, 

α is wood pulp, β is wood panels and paper and paper board, 

α is paper and paper board, β is wood panels and wood pulp, 

During the period of this study, Portugal has gone through three main distinct 
political/economic periods, classified as: close economy (1961-1974), transition 
(1975-1985) and European Union-EU (1986-2008). These political context 
changes were included as dummy variables. 
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6 Results 

6.1 Wood availability 

The dominant species for wood supply in Portugal are maritime pine (P. pinaster) 
and eucalyptus sp. (mostly E. globulus).The standing volumes of these species, 
for the years of the analysis, were predicted by the equations of fig. 1. These 
equations were modeled from National Forest Inventories’ data, for the years 
1971, 1982, 1995, 2005, in the case of maritime pine, and for the years 1971, 
1986, 1995 and 2005, in the case of eucalyptus, (Louro, et al., 2010b). 

 

Figure 16–Wood volumes equations for maritime pine (P. pinaster) and eucalyptus (E. 

globulus), estimated in relation to forest inventories results.  

The evolution of wood availability (fig. 1) indicates the accelerated increase of 
pine wood volumes until the middle of the 1980s, reflecting the results of the 
extensive reforestation programs executed during the first period (close economy). 
This increase is followed by a decline on the volumes of this specie in the 
following periods (transition and European Union), probably showing the 
consequences of the conjunction of a less active or, even, absent management 
practice with a severe wildfire regime. In opposition, the evolution of eucalypt 
volumes shows a consistent increase during all the periods, demonstrating more 
resilience to frequent wildfires and, possibly, more active management practices.  

6.2 Factor analysis 

As explained before, the preliminary data analysis consisted on the exploration of 
the data by two factor analyses: one for the variables affecting supply; the other 
for the variables affecting domestic consumption. 

On the supply side, the analysis shows a clear differentiation between the three 
political periods, close economy, transition and European Union (EU), 
demonstrating the significance of individualizing these dummy variables (fig. 2). 
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This analysis (fig. 2) also shows the positive association of higher prices of forest 
products (IUV, EUV, IUVα, EUVα) with the two first historical periods. In 
opposition, the last period his positively associated with the production of wood 
panels (Ppanel), wood pulp (Ppulp) and paper and paper board (Ppp), with higher 
prices of fuel oil (diesel fuel), and, as expected, with eucalypt standing volumes. 
(Ve) 

The factor analysis made for domestic consumption (fig. 3), confirms the positive 
association of higher prices of forest products (IUV, EUV, IUVα, EUVα) with the 
periods of close economy and transition. The European Union period is positively 
associated with the macroeconomic variables (ex: GDPpc), and to the domestic 
consumption of wood panels (DCpanel), wood pulp (DCpulp) and paper and 
paper board (DCpp), confirming the trends observed for the Portuguese economic 
growth, after 1986 (Louro, et al., 2009; Louro, et al., 2010a). 

The general opposition observed at figure 3, in the first axis, between the prices of 
the products studied (IUV, EUV, IUVα, EUVα) with their domestic consumption 
(DC) is consistent with econometric theory. 

 

 
Figure 2 – Factor analysis for the variable (acronyms in table 5 of the annex) with potential 

effect in the supply models (the percent variance explained by each axis is indicated between 

parenthesis). 
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Figure 3 - Factor analysis for the variable (acronyms in table 5 of the annex) with potential 

effect in the domestic consumption models (the percent variance explained by each axis is 

indicated between parenthesis). 

 

6.3 Equations for supply and demand  

The econometric modeling for supply and domestic consumption of sawn wood, 
wood panels, wood pulp and paper and paper board has resulted in the parameters 
and regression coefficients summarized on table 1 to 4. 

On those results, it must be highlighted the excellent goodness-of fit of the 
estimations. This fact is shown by the high value of the coefficients of 
determination (R2>0,80), with only exception of the coefficient obtained for the 
domestic consumption of sawn wood.  

The adequacy of the estimations can be observed in the time series for the supply 
and domestic consumption of each product, allowing the comparison of the 
observed data with the corresponding predicted values (fig. 4). 

Sawn wood 

The product price is only significant in the case of sawn wood supply, where the 
predicted import prices (IUVα) have a high level of significance with an elastic 
effect.  

The other significant variable on the supply equation of sawn wood is the standing 
volume of maritime pine, which expresses the potential availability of raw 
material for sawn industries and was assumed as a proxy variable for sawn wood 
industrial capacity. 

The domestic consumption of sawn wood is associated with its principal end use 
expressed by the variable building trade contracts. 
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The domestic consumption of sawn wood has also a significant relation with the 
political/economical context expressed by the dummy variables Transition and 
European Union, which have an inelastic effect on it. A possible explanation for 
the negative relation of sawn wood domestic consumption with these dummy 
variables may be linked to the increasing use, after 1974, of non wood products, 
as raw material, on the construction sector. 

Wood panels 

The standing volume of eucalyptus is the only variable significant for wood 
panels supply, having an elastic effect on it.  

Wood panels are the only products where the model for domestic consumption 
shows a significant relation with the macroeconomic indicators related to 
Portuguese economic performance. This variable is the average monthly income, 
which is significant, with an elastic effect, in this product domestic consumption. 

Wood pulp 

As verified for sawn wood and for wood panels, also the equation for wood pulp 
supply shows a relation with the variable expressing the raw material availability 
and industrial capacity: the standing wood volume of eucalyptus, which is 
significant with an elastic effect.   

The supply of wood pulp seems to be also affected by the costs associated with 
energy. The price of electricity is significant, but the effect of electricity costs is 
inelastic.  

As verified in sawn wood, the variable that seems to have more effect in the 
domestic consumption of wood pulp is also related with one of its end uses: 
packaging and wrapping. In fact, the only significant variable for wood pulp 
domestic consumption is the volume of national exportations, with an elastic 
effect.  

Paper and paper board 

The equations for the supply and domestic consumption of paper and paper board 
are similar to the respective pulp equations. The significant variables are the same 
and have an identical effect on supply and domestic consumption, the only 
exception is related with the raw material/capacity variable, which, in this 
product, is wood pulp, also significant and elastitic.  

Remarks 

The importance given by classical econometric theory in the supply and domestic 
consumption models to the prices of the products is not obvious in the Portuguese 
case, as the models obtained seem to be weakly related with those prices.  

In all the products, the results show the association of the supply models with the 
availability of the corresponding raw materials, which, as explained, are assumed 
as proxy variables for industrial capacity. 

In Portugal, the supply of forest products doesn’t seem to be related with the cost 
of salaries.  

With the exception of wood panels, the principles of econometric theory related to 
the effect of macroeconomic variables in domestic consumption are not evident in 
the Portuguese case. The variables that seem to have more effect in the domestic 
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consumption are, usually, the ones expressing the end use of wood based 
products: 
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Table 1 – Equations for supply and domestic consumption modeled for sawn wood 

Market perspective Equation 

Supply 

 

Key variable Coefficients/Elasticity t(41) p-
level 

Intercept -7,617 -4,21 <0,01 
Diesel road fuel  -0,0808 -1,13 0,26 
IUVα sawn  1,641 8,77 <0,01 
Standing wood volume 
of maritime pine  0,6276 7,37 <0,01 

Summary statistics of 
supply 

Number of observations: 45 
R²: 0,80; F(3,41): 53,41;  p<0,01; Std.Err. of Estimate: 0,11 

Demand (Domestic 
consumption) 

 

Key  variable Coefficients/Elasticity t(42) p-
level 

Intercept 1,937 0,40 0,69 
Building trade 
contracts  1,0435 5,57 <0,01 

Transition -0,4 -3,64 <0,01 
EU -0,88 -6,26 <0,01 
IUVα sawn -0,0445 -0,08 0,94 

Summary statistics of 
demand 

Number of observations: 47 
R²: 0,52; F(4,42): 11,33; p< 0,01; Std.Err. of Estimate: 0,19 

Table 2 - Equations for supply and domestic consumption modeled for wood panels 

Market perspective Equation 

Supply 

 

Key variable Coefficients/Elasticity t(16) p-
level 

Intercept -11,306 -1,41 0,18 
Salaries -0,1908 -0,37 0,72 
EU 0,11  1,19 0,25 
Production of sawn wood 0,183 1,04 0,31 
EUV panels 0,0582 0,22 0,83 
Standing wood volume of 
eucalyptus 1,35 2,55 0,02 

Summary statistics 
of supply 

Number of observations: 22 
R²: 0,82; ;  F(5,16): 14,43; p<0,01; Std.Err. of Estimate: 0,07 

Demand (Domestic 
consumption) 

 

Key  variable Coefficients/Elasticity t(42) p-level 

Intercept 4,373 1,38 0,18 
Building trade contracts 0,1224 0,46 0,65 
Average monthly income 1,28 7,82 <0,01 
EUV panels -0,214 -1,16 0,25 

Summary statistics 
of demand 

Number of observations: 46 
R²: 0,96; F(3,42): 379,74; p< 0,01; Std.Err. of Estimate: 0,20 
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Table 3 ~ Equations for supply and domestic consumption modeled for wood pulp 

 

Market perspective Equation 

Supply 

Key  variable Coefficients/Elasticity t(17) p-
level 

Intercept 1,051 0,21 0,83 
Electricity price -0,18567 -2,13 0,05 
EUV pulp 0,0507 1,11 0,28 
Standing wood volume of 
eucalyptus 0,83 2,69 0,02 

Salaries -0,1347 -0,91 0,37 

 

Summary statistics 
of supply 

Number of observations =22 
R²: 0,92; F(4,17): 51,54;  p<0,01; Std.Err. of Estimate: 0,04 

Demand (Domestic 
consumption) 

Key  variable Coefficients/Elasticity t(24) p-
level 

Intercept -1,241 -0,30 0,77 
National exportations in 
tonnes 0,505 3,89 <0,01 

Annual printings of 
periodical publications 0,365 1,74 0,10 

EUV pulp -0,15 -1,00 0,33 

 

Summary statistics 
of demand 

Number of observations =28 
R²: 0,90; F(3,24): 70,06; p<0,01; Std.Err. of Estimate: 0,15 
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Table 4 - Equations for supply and domestic consumption modeled for paper and paper 

board 

 

 

Figure 4 –Observed and predicted supply and domestic consumption of Portuguese wood 

based products (observed data-dots; predicted values-lines 

Market perspective Equation 

Supply 

Key variable Coefficients/Elasticity t(24) p-level 
Intercept 5,22 2,33 0,03 
Electricity price -0,626 -8,02 <0,01 
Pulp production 0,6839 7,58 <0,01 
EUVα paperpaperboard 0,0238 0,13 0,90 

 

Summary statistics of 
supply 

Number of observations =28 
R²: 0,96; F(3,24): 212,10;  p<0,01; Std.Err. of Estimate: 0,08 

Demand (Domestic 
consumption) 

Key variable Coefficients/Elasticity t(24) p-
level 

Intercept 3,686 0,91 0,37 
National exportations in 
tonnes 0,506 4,49 <0,01 

Annual printings of 
periodical publications  0,20 1,39 0,18 

EUVα paperpaperboard -0,35 -1,45 0,16 

 

Summary statistics of 
demand 

Number of observations: 28 
R²: 0,92; F(3,24): 96,20;  p<,00;  Std.Err. of Estimate:0,12 
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7 Final synthesis  

Globally, the econometric approach seems to be an adequate methodology for 
modeling the supply and domestic consumption of the Portuguese wood based sub 
sectors. However it must be highlighted the fact that, with the exception of sawn 
wood supply, the prices of the products are not significant in the models, 
suggesting that supply and domestic consumption are not much related to prices. 

In Portugal, the results of the application of econometric theories to the forest 
sector have confirmed the strong relation between wood production with the 
establishment and the increase of capacity of forest wood industries. This fact is 
expressed in the models by the significance of raw materials availability (volumes 
of maritime pine and eucalyptus, and pulp production) on the equations for 
supply, and of its relation with the decisions taken about industrial capacity. The 
national integration of the forest productive chains, from primary production to 
end products, gives an advantage to the forest sector, comparatively to other 
important sectors, that are dependent on imported raw materials.  

In pulp, and paper and paper board industries, the significant negative effect of 
electricity prices on the supply models is consistent with the historical data, 
published by the Portuguese National Institute of Statistics, about the 
consumption of electricity. These data reveals a higher consumption of electricity 
(5% of total consumption of the country) on these activities, comparatively to 
those classified as wood and cork industries (2%). 

The supply of wood products does not seem to be greatly affected by salary costs. 
Only in the case of wood panels and wood pulp salaries are included as dependent 
variable, but they have a low significance and an inelastic effect. This result is 
coherent with the official information about historical average salaries, which 
indicates, for the industries related to sawn wood industries, a value under the 
national average, in opposition to the case of wood panels and of wood pulp 
where the salaries are well above it (Louro, et al., 2009; Louro, et al., 2010a). 

At national level; this is an important conclusion for political decisions, since 
there is a strong association of better salaries with the increase of family’s income. 
As economic theory demonstrates, this increase is positively related with 
economic performance, because of its consequences in raising the national 
domestic consumption (Katz and Rosen, 1998). The model for wood panels is 
coherent with this evidence. In fact, income is the more significant and elastic 
variable for the domestic consumption of this product. 

It must be highlighted that this is the only case where a macroeconomic variable is 
significant in domestic consumption. All the other macroeconomic variables 
found in the literature are not significant or have the wrong sign on the equations. 

The variables that seem to have more effect in the domestic consumption models 
are those expressing the end use of wood based products.  

In the case of sawn wood, the econometric modeling results underline the 
interconnections between its productive chain with the construction sector (Louro, 
et al., 2009), expressed by the significant positive relation of sawn wood domestic 
consumption with building trade contracts. For the wood panels, this positive 
relationship is also detectable, but with less importance.  
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In the case of pulp and of paper and paper board, the significant positive relation 
of the domestic consumption with total national exportations, in volume, 
reinforces the importance of wrap and packaging paper and paperboard, in the 
range of different types of paper and paper board produced in Portugal. In fact, the 
exportation of products implies their previous packaging, namely with paper or 
paper board, increasing the domestic consumption of these products (Louro, et al., 
2010a). 
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ANNEX 

List of variables effecting supply and domestic consumption of wood based 
products cited in international literature. 

 

Variable Unity Acronyms Supply Domestic 
consumption 

Building trade contracts number btc - X 

Urban building trade 
contracts number ubtc - X 

New constructions of 
residential and non-
residential buildings 

number ncb - X 

New constructions of 
residential buildings number ncrb - X 

Apartments finished number af - X 
Residential apartments 
finished  number raf - X 

Average monthly income Euros per person mi - X 

Gross Domestic Product 
per capita Euros per person GDPpc - X 

Gross Domestic Product  Millions Euros GDP - X 

Real GDP growth rate % GDPgr - X 

Gross Fixed Capital 
Formation  Millions Euros GFCF - X 

Gross Added Value  Millions Euros GAV - X 

Banco de Portugal real 
discount rate % BPrdr X X 

Long term real interest rate % ltrir X X 

Long term real deposit rate  % ltrdr X X 

Index of consumer price % IPC X X 

National exportations in 
tonnes  Tonnes Vne(t) - X 

Total national exportations 
in Euros Thousands Euros Vne(€) - X 

Annual printings of 
periodical publications number - - X 

Journals and periodicals - 
number number - - X 

Price of diesel road fuel  Euro/litre - X - 
Price of electricity – High 
Voltage centimes €/kWh - X - 

Price of electricity – 
Medium Voltage centimes €/kWh - X - 
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Variable Unity Acronyms Supply Domestic 
consumption 

Price of electricity – Low 
voltage centimes €/kWh - X - 

Salaries at forest 
management and forest 
harvesting  

Euros per person - X - 

Salaries at pulp industries Euros per person - X - 

Salaries of paper and paper 
board industries Euros per person - X - 

Salaries at wood and 
furniture industries  Euros per person - X - 

European union - EU X X 

Transition - - X X 

Close economy - - X X 

Standing volumes of 
maritime pine Cubic meters Vp X - 

Standing volumes of 
eucalyptus Cubic meters Ve X - 

Production 

Cubic meter (sawn 
wood and wood panels 

Tonnes (pulp and 
paper board) 

P X - 

Domestic consumption 

Euros/cubic meter 
(sawn wood and wood 

panels 
Euros/tonnes (pulp 
and paper board) 

DC - X 

Imported unity values 

Euros/cubic meter 
(sawn wood and wood 

panels 
Euros/tonnes (pulp 
and paper board) 

IUV X X 

Exported unity values 

Euros/cubic meter 
(sawn wood and wood 

panels 
Euros/tonnes (pulp 
and paper board) 

EUV X X 

Imported unity values 
predicted 

Euros/cubic meter 
(sawn wood and wood 

panels 
Euros/tonnes (pulp 
and paper board) 

IUVα X X 

Exported unity values 
predicted 

Euros/cubic meter 
(sawn wood and wood 

panels 
Euros/tonnes (pulp 
and paper board) 

EUVβ X X 
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Sumário 

Este capítulo descreve os princípios associados à concepção e ao modo de 
funcionamento da aplicação informática desenvolvida para a utilização, de forma 
integrada, das metodologias de predição de volumes de pinheiro bravo e de 
eucalipto e das equações da oferta e do consumo interno dos produtos de base 
florestal das fileiras silvo-lenhosas.  

As possibilidades e vantagens da aplicação, na agilização dos cálculos e 
integração das variáveis determinantes para a explicação do processo produtivo 
são exploradas pela realização de uma análise de sensibilidade do modelo. Essa 
demonstração estuda o efeito de diferentes probabilidades de fogo, de corte e de 
conversão para povoamentos irregulares nos volumes em pé e na oferta de 
madeira serrada, de painéis de madeira, de pasta de madeira e de papel e cartão. 

 

Palavras-chave: Aplicação informática; análise de sensibilidade; volume de 
madeira; oferta; consumo interno; modelo; fogo; cortes; conversão de 
povoamentos. 
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Abstract 

 

This chapter describes the principles related with the conception and use of the 
applied computer tool developed to integrate, in a common framework, the 
methods to estimate maritime pine and eucalyptus volumes and the econometric 
equations of supply and domestic consumption of sawnwood, wood panels, wood 
pulp and paper and paper board.   

The possibilities of this tool are explored in a sensitivity analysis done for the 
model that was developed for the Portuguese wood productive chains. The 
analysis studies the effect of different probabilities of wildfire, harvesting and 
conversion to irregular stands, in the standing wood volumes, of maritime pine 
and eucalyptus, and in the supply of sawnwood, wood panels, wood pulp and 
paper and paper board. 

 

Keywords: Computer tool; sensitivity analysis; wood volume; supply; domestic 
consumption; model; wildfire; harvesting; conversion to irregular stands. 
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1 Introdução 

A realização de simulações e estudos prospectivos sobre as fileiras florestais 
através das modelações desenvolvidas (Rego et al., n.p.; Louro et al., n.p,) pode 
centrar-se em dois níveis de abordagem metodológica:  

(i) Predição dos volumes de madeira com recurso a cadeias de Markov 
(Paivinen, 1996, Yashimoto, 2001) para as duas espécies com maior 
significado na produção silvo-lenhosa em Portugal, o pinheiro bravo e o 
eucalipto, (Louro, et al., 2010b);  
(ii) Modelação de equações para a oferta e para o consumo interno, seguindo a 
teoria econométrica (Baudin and Brooks, 1995, Buongiorno, et al., 2003; 
Kangas and Baudin, 2003; Turner and Buongiorno, 2003; Wooldridge, 2006), 
relativamente à madeira serrada, aos painéis de madeira, à pasta de madeira e 
ao papel e cartão, enquanto produtos mais representativos nas fileiras silvo-
lenhosas portuguesas (Louro, et al., 2009; Louro, et al., 2010a).  

A síntese numa aplicação informática desses modelos, além de agilizar a sua 
utilização, potencia também o uso integrado das variáveis identificadas como 
determinantes para a explicação das fileiras florestais silvo-lenhosas, facilitando o 
usi de análises exploratórias e de uma análise de sensibilidade do modelo. 
Igualmente, a aplicação melhora substancialmente a visualização dos resultados 
prospectivos e das simulações, optimizando a visão integradora entre as diferentes 
fases do processo produtivo.   
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2 Aplicação informática 

A aplicação informática desenvolvida para o modelo económico das fileiras 
florestais silvo-lenhosas é apresentada em formato computacional no programa 
excel, sendo os detalhes relevantes à sua utilização descritos de forma 
desagregada para cada uma das suas componentes: 

(i) Volumes de pinheiro bravo (figura 1); 
(ii) Volumes de eucalipto (figura 2); 
(iii)Oferta e consumo interno de madeira serrada (figura 3); 
(iv) Oferta e consumo interno de painéis de madeira (figura 4); 
(v) Oferta e consumo interno de pasta de madeira (figura 5); 
(vi) Oferta e consumo interno de papel e cartão (figura 6). 

As componentes associadas à predição dos volumes de pinheiro bravo (figura 1) e 
eucalipto (figura 2) contêm células com informação alfanumérica e com 
informação gráfica.  

Nas primeiras destacam-se os campos de introdução de probabilidades de corte, 
de incêndios e de conversão para povoamentos irregulares. A consequência das 
probabilidades introduzidas na tendência de evolução do volume de 2006 a 2020 é 
apresentada no campo “tendência anual projectada”, sendo possível a comparação 
retrospectiva deste parâmetro com a “tendência anual observada” entre os dois 
últimos inventários florestais nacionais IFN (1995-1996) e IFN5 (DGRF, 2001; 
AFN, 2010).  

O gráfico representa, para o período entre 1963 e 2005, os “volumes observados” 
(pontos) nos inventários florestais nacionais (Louro, et al., 2010b) e os “volumes 
estimados” (linhas) através das equações desenvolvidas a partir desta informação 
discreta (Louro, et al., 2010b; Louro et al., enviado para publicação em 2011; 
Rego et al., aceite para publicação em 2011). De 2006 até 2020, os “volumes 
projectados” através da metodologia desenvolvida (Rego et al., aceite para 
publicação em 2011) são também representados com a distribuição por classes de 
idade do povoamento. 

As componentes associadas à modelação das equações da oferta e do consumo 
interno de madeira serrada (figura 3), de painéis de madeira (figura 4), de pasta de 
madeira (figura 5) e de papel e cartão (figura 6), seguem uma estrutura coerente 
com a teoria econométrica.  

A tendência das variáveis que determinam a oferta e o consumo interno 
“observados” são discriminadas separadamente até 2005, para cada produto, no 
formato gráfico e alfanumérico. Após aquela data, é igualmente incluído o campo 
com a tendência “projectada”, cuja célula poderá funcionar, nos termos das 
legendas das figuras 1 a 6, como local de introdução de dados. Os preços dos 
produtos são também destacados isoladamente, visto serem variáveis dependentes 
em ambas as equações.  

O gráfico síntese com os resultados sobre a oferta e o consumo interno dos 
produtos estudados desagrega, até 2005, os valores “observados” (pontos) nas 
estatísticas disponíveis (Louro, et al., 2009; Louro, et al., 2010a) e, entre 1961 e 
2020, os valores calculados (linhas) pela aplicação das equações modeladas 
(Louro et al., enviado para publicação em 2011). 



 

147 

 

Figura 1 – Página para simulação do volume de pinheiro-bravo - as células marcadas F7 e F10 representam os locais de introdução de probabilidades, 

respectivamente para cortes ou incêndio e para a conversão de regular a irregular. 
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Figura 2 – Página para simulação do volume de eucalipto - as células marcadas G6, G9 e G12 representam os locais de introdução das probabilidades, 

respectivamente para os incêndios, para os cortes ou incêndios e para a conversão a povoamentos irregulares. 
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Figura 3 – Página para a modelação da oferta e do consumo interno de madeira serrada - as células marcadas A25, B18 e C18 representam os locais de introdução 

das proporções para a variação espectável nas respectivas variáveis. 
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Figura 4 – Página para a modelação da oferta e do consumo interno de painéis de madeira - as células marcadas A30, B17, C17 e C30 representam os locais de 

introdução das proporções de variação nas respectivas variáveis. 
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Figura 5 – Página para a modelação da oferta e do consumo interno de pasta de madeira - as células marcadas A31, B19, B45, C19 e C31 representam os locais de 

introdução das proporções de variação nas respectivas variáveis. 
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Figura 6 – Página para a modelação da oferta e do consumo interno de papel e cartão- as células marcadas A30, B17, C17 e C30 representam os locais de 

introdução das proporções de variação nas respectivas variáveis. 
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3 Análise de sensibilidade do modelo 

O interesse da aplicação informática desenvolvida é, a título de exemplo, 
demonstrado através de uma análise de sensibilidade do modelo sobre as 
consequências que as probabilidades de incêndio, corte e conversão de 
povoamentos regulares para povoamentos irregulares têm nos volumes de 
pinheiro bravo e eucalipto e na oferta de madeira serrada, de painéis de madeira, 
de pasta de madeira e de papel e cartão. O recurso a esta ferramenta tornou a 
análise bastante mais expedita.  

Uma das possibilidades de apresentação dos resultados é observada na figura 7, 
que destaca a maior sensibilidade dos volumes de pinheiro bravo aos incêndios 
florestais, assim como a maior sensibilidade aos incêndios da oferta dos produtos 
que directa (serração de madeira) ou indirectamente (painéis de madeira, por via 
da variável produção de madeira serrada) têm relação com esses volumes. No caso 
dos painéis, a figura 7, evidencia também a maior sensibilidade da oferta deste 
produto aos fogos, relativamente à oferta de pasta de madeira e dos respectivos 
produtos finais de papel e cartão. 

Estes resultados são confirmados pela sensibilidade calculada (quadro 1) através 
da equação  

αXYi ∆∆ /  

Onde: 

∆ é variação  

Yi é a variável em questão, em que i pode ser volume em pé de pinheiro bravo, 
volume em pé de eucalipto, oferta de madeira serrada, oferta de painéis de 
madeira, oferta de pasta de madeira ou oferta de papel e cartão. 

Xα é o valor da probabilidade de fogos, cortes ou de conversão (no caso do 
pinheiro bravo, α pode ser a probabilidade de fogos e cortes ou a probabilidade de 
conversão; no caso dos volumes de eucalipto, α pode ser a probabilidade de fogos 
ou a probabilidade de cortes ou a probabilidade de conversão). 

Quadro 1 – Sensibilidade dos volumes em pé de pinheiro bravo e eucalipto e da oferta de 

madeira serrada, de painéis de madeira, de pasta de madeira e de papel e cartão a diferentes 

probabilidades de fogos, de cortes e de conversão para povoamentos irregulares. 

 

 

Fogos de cortes
 Conversão para 

irregular
Fogos Cortes

 Conversão 
para irregular

Volumes em pé  - 0,74 a -0,71  -0,03 a -0,02  -0,15 a -0,11 -0,23 a -0,14 -0,02 a -0,01
Oferta de madeira serrada -0,47 a -0,44 -0,02 a - 0,01 - - -
Oferta de painéis de madeira -0,09 a -0,08 -0,004 a - 0,003 -0,20 a -0,15 -0,31 a -0,20 -0,03 a -0,02 
Oferta de pasta de papel - - -0,12 a -0,09 -0,19 a -0,17 -0,02 a -0,01
Oferta de papel e cartão - - -0,08 a -0,06 -0,13 a -0,08 -0,01

Unidade:Proporção de 
alteração

Pinheiro bravo Eucalipto
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Figura 7 – Efeito da variação anual da probabilidade de fogos, cortes e conversão (eixo 1), na 

tendência anual (eixo y) dos volumes em pé de pinheiro bravo (a) e eucalipto (b), na oferta de 

madeira serrada (c), de painéis de madeira (d), de pasta de madeira (e) e de papel e cartão 

(f).  
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CONCLUSÕES GERAIS E PERSPECTIVAS 

A caracterização e compreensão, numa abordagem sectorial, das variáveis 
determinantes das actividades económicas sustentadas a montante pelo uso de madeira, 
como matéria-prima, é o tema central desta tese. Essas variáveis estão organizadas para 
os subsectores da construção e mobiliário, da pasta do papel e cartão e das embalagens 
de madeira e de papel e cartão: O estudo desenvolve-se de forma diferenciada ao longo 
dos cinco capítulos. Os três primeiros estão orientados para a caracterização e análise do 
contexto dos subsectores estudados, incluindo a análise retrospectiva da evolução dos 
volumes de madeira disponíveis, enquanto os dois últimos descrevem os métodos e 
modelos de simulação/estimação desenvolvidos. 
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1 Contribuição dos capítulos para a análise de sector 

1.1 Caracterização e análise de contexto  

1.1.1 As fileiras silvo-lenhosas, síntese de contexto em Portugal (capítulo I e II) 

A análise que compara os indicadores macroeconómicos nacionais (Produto Interno 
Bruto e Valor Acrescentado Bruto) com os respectivos indicadores dos subsectores 
florestais, suportados por matérias-primas lenhosas, mostra comportamentos distintos 
nas indústrias da madeira (serração, painéis e embalagens de madeira) e nas da pasta de 
madeira, do papel e cartão. Nas primeiras, as estatísticas económicas evidenciam 
divergência relativamente à tendência positiva verificada, nas últimas cinco décadas, no 
desempenho económico nacional. Já nas indústrias da pasta, do papel e do cartão é 
comprovada, no caso Português, a relação positiva, demonstrada noutras áreas 
geográficas (Buogiorno, et al., 2003; Kun, et al., 2007), entre a riqueza dos países e o 
desempenho das actividades económicas florestais, em particular pela maior procura 
dos produtos nos mercados interno e externo. 

Seguindo a teoria microeconómica (Kats and Rosen, 1998; Klemperer, 1996; Nautiyal, 
1988), as características associadas à estrutura empresarial das actividades económicas 
dos subsectores florestais estudados distinguem dois grupos:  

(i) As indústrias de serração, de carpintaria, do mobiliário e das embalagens de 
madeira, assim como as associadas á produção de papel e cartão, incluindo o papel 
e cartão de embalagem. Estas indústrias pelo número considerável de unidades 
que integram, têm um desempenho mais aproximado da competição perfeita, 
apresentando menor poder na definição dos preços de mercado; 

(ii) As indústrias da pasta de madeira e de painéis de madeira. Estas pelo número 
relativamente pequeno de unidades indústrias que apresentam em Portugal, têm 
maior poder de influenciar os mercados de matérias-primas e de produtos finais.  

Estas duas classes de indústrias distinguem-se também nas características associadas à 
estrutura do trabalho, apresentando, no primeiro grupo, a serração, carpintaria e 
mobiliário, grande relevância na criação de emprego; enquanto os painéis de madeira e 
a pasta de madeira se distinguem principalmente pelos superiores salários médios 
mensais praticados, a que correspondem, também, maiores produtividades por 
trabalhador. 

A tendência global observada, nos últimos quarenta anos, para o claro aumento nas 
quantidades produzidas de painéis de madeira e de pasta de madeira e papel e cartão 
(Buongiorno, et al., 2003) tem-se, igualmente, verificado em Portugal. Essa tendência é 
menos acentuada nos toros de madeira, e, mesmo, oposta na serração de madeira, cuja 
produção tem observado um decréscimo nas últimas décadas. 
A quase coincidência entre a produção nacional e o consumo interno de toros de 
madeira é um aspecto a relevar sobre os mercados dos produtos à base de madeira. Esta 
observação confirma que, em Portugal, as decisões sobre instalação ou aumento da 
capacidade industrial são condicionadas pela disponibilidade de matérias-primas 
nacionais. Esta característica distingue positivamente o sector florestal relativamente a 
outros sectores, igualmente importantes na economia, mas que são sustentados pela 
importação de matérias-primas.  
Em Portugal, o mercado interno, medido através da variável consumo interno, é 
igualmente significativo em produtos de madeira que incorporam um maior grau de 
transformação. Nestes, salientam-se as obras de carpintaria para construção, o 
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mobiliário de madeira e as embalagens de madeira, que apresentam valores superiores 
para as quantidades consumidas no mercada interno relativamente às que se destinam a 
ser exportadas. 
Nos subsectores estudados, a importância dos mercados internacionais observa-se na 
componente exportação, relativamente a produtos que já apresentam algum grau de 
transformação industrial: painéis de madeira, pasta de madeira, papel e cartão. Este 
facto demonstra a relevância histórica e potencialidades futuras dos subsectores silvo-
lenhosos para o bom desempenho económico de Portugal. Até porque a análise 
comparada dos valores unitários de importação e de exportação, dos produtos destes 
subsectores, feita entre Portugal e os correspondentes valores médios da Europa 
Ocidental e do Mundo, demonstra, nos produtos nacionais, a competitividade desses 
valores. 

1.1.2 Evolução da disponibilidade de madeira em Portugal (capítulo III) 

A análise sobre a evolução da disponibilidade de madeira em Portugal foi centrada no 
pinheiro bravo e no eucalipto. Estas espécies foram seleccionadas, no conjunto das 
espécies individualizadas no âmbito dos inventários florestais, pelo seu expressivo 
significado na produção nacional de material lenhoso. 

No pinheiro bravo, os resultados mostram que a sua área de ocupação começou a 
expandir-se no final do século XIX, tendo andado próximo do valor máximo entre 
meados da década de cinquenta e finais da década de setenta do século passado. 
Posteriormente a essa data, a área de ocupação desta espécie tem vindo a reduzir-se, 
reflectindo a acção de agentes bióticos e abióticos nocivos. O eucalipto verificou o 
período de expansão mais tarde, a partir de meados do século passado, observando-se, 
desde 1995, tendência para a estabilização na sua área de ocupação.  

Tanto no eucalipto como no pinheiro bravo, a maior extensão em área e volume total 
corresponde aos povoamentos puros. Uma fracção importante dos povoamentos puros 
está distribuída em povoamentos irregulares, o que poderá indiciar situações de 
deficiente ou de ausência de gestão com algum significado.  

No caso do eucalipto, as áreas e volumes dos estratos irregulares têm vindo, mesmo, a 
aumentar desde 1992, evidenciando, assim, uma possível tendência para o aumento do 
abandono dos povoamentos, nas décadas recentes. A esta constatação acresce também o 
aumento, no último inventário (2005), de povoamentos de idade superior a 12 anos, 
sabendo-se que esta espécie é fundamentalmente explorada em rotações curtas de cerca 
de 12 anos, esse aumento poderá resultar de práticas menos activas na gestão. 

Neste contexto, conclui-se que o aumento da possibilidade de material lenhoso 
proveniente de pinheiro bravo e de eucalipto para o abastecimento das indústrias 
transformadoras deverá atender, sobretudo, à promoção de uma gestão activa dos 
povoamentos e ao melhoramento genético (DGRF, 2007). Essas prioridades serão 
essenciais para o aumento das produtividades, as quais se mantêm idênticas aos valores 
de 1928, reportados por Almeida (1929), de 5 e 10 metros cúbicos por hectare e ano, 
respectivamente, para o pinheiro bravo e eucalipto,  

1.2 Métodos e modelos desenvolvidos  

1.2.1 Disponibilidade de madeira e riscos abióticos (capítulo IV) 

Em Portugal, a disponibilidade de madeira de origem nacional é determinante nas 
decisões de investimento em capacidade industrial, nos subsectores silvo-lenhosos. 



Conclusões geras e perspectivas 

161 

Neste contexto, a modelação económica dos mesmos incorpora uma componente 
metodológica para a predição da disponibilidade de madeira, de pinheiro bravo e 
eucalipto, a qual se baseia no recurso a cadeias de Markov (Paivinen, 1996, Yashimoto, 
2001). 

O método probabilístico desenvolvido através desta metodologia integrou o risco de 
incêndio e os cortes. As respectivas probabilidades foram estimadas, para cada espécie, 
pela análise retrospectiva da informação publicada nos Inventários Florestais Nacionais 
sobre áreas de ocupação, distribuídas por classe de idade, e sobre volumes. 

A metodologia desenvolvida foi, posteriormente, usada em simulações prospectivas até 
2015, definindo um cenário base onde a transição anual de áreas entre estratos de idade 
se assumiu idêntica à estimada entre 1995 e 2005. Uma outra simulação efectuada 
adoptou as metas estabelecidas na Estratégia Nacional para as Florestas (DGRF, 2007) 
sobre redução anual de área de povoamentos florestais ardidos para menos de 0,8% da 
área florestal total.  

Os resultados obtidos mostram que a manutenção do cenário base, observado entre 1996 
e 2005, terá como consequência, em 2015, a diminuição da disponibilidade de madeira 
de maiores dimensões de pinheiro bravo para a indústria de serração, e a transição de 
mais povoamentos de eucalipto para estruturas irregulares. O cumprimento das metas da 
Estratégia Nacional para as Florestas sobre redução de área ardida (0,8%) irá contribuir 
para a recuperação da disponibilidade de madeira de pinheiro bravo e eucalipto. 

1.2.2 Modelos da oferta e da procura nas fileiras silvo-lenhosas (capítulo V) 

A modelação económica para as fileiras silvo-lenhosas seguiu a metodologia 
estabelecida pela teoria da econometria (Baudin and Brooks, 1995, Buongiorno, .et al., 
2003; Kangas and Baudin, 2003; Turner and Buongiorno, 2003; Wooldridge, 2006). 
Esta abordagem resultou no desenvolvimento de equações para a oferta e para o 
consumo interno de madeira serrada e de painéis de madeira, na fileira da construção e 
do mobiliário, e da pasta, do papel e cartão, na fileira respectiva.  

Além dos preços, variável considerada pela econometria como determinante nas 
equações da oferta e da procura (Baudin and Brooks, 1995; Brooks, .et al., 1995; 
Brooks, .et al., 1996; Kangas nad Baudin, 2003; Kats and Rosen, 1998; Klemperer, 
1996; Nautiyal, 1988; Soberg, .et al., 1996a, 1996b; Trømborg , .et al., 2000; Turner 
and Buongiorno, 2003), as restantes variáveis utilizadas foram seleccionadas em 
atenção ao descrito na literatura sobre estudos similares (Adams and Haynes, 1996; 
Brooks, .et al., 1995; Buongiorno, 1996; Buongiorno, .et al., 2003; Haynes, 2003; Kats 
and Rosen, 1998; Klemperer, 1996; Nautiyal, 1998; Trømborg, e t al.,2000). 

Nas equações da oferta, foram consideradas como variáveis independentes o valor 
associado às matérias-primas, aos salários, à electricidade e a outras fontes de energia. 
Nas equações do consumo interno, os modelos, integraram indicadores 
macroeconómicos (Produto Interno Bruto e Rendimento), assim como as variáveis 
sobre o destino final, na cadeia produtiva, dos produtos: na madeira serrada e nos 
painéis de madeira, indicadores da construção; na pasta de madeira e no papel cartão, 
indicadores sobre actividades de impressão e escrita e sobre actividades que pressupõem 
embalagem prévia de produtos, como seja o volume físico de exportações nacionais.  

Os resultados mostram que, com excepção da equação da oferta de madeira serrada, os 
preços dos produtos, embora incluídos no modelo, não são estatisticamente 



Conclusões geras e perspectivas 

162 

significativos, sugerindo que, em Portugal, a oferta e procura de produtos florestais não 
está muito relacionada com os respectivos preços.  

As equações da oferta confirmam a forte relação entre a produção de matérias-primas 
florestais, de origem nacional, e a capacidade industrial. Essa relação é expressa pelo 
significado dos volumes de pinheiro bravo, na equação da madeira serrada, dos volumes 
de eucalipto, na equação dos painéis de madeira e de pasta de madeira, e, da produção 
desta na equação do papel e cartão de embalagem. 

As equações mostram que, no caso português, o contexto macroeconómico nacional não 
parece ser determinante no consumo interno de produtos florestais. A única excepção 
refere-se aos painéis de madeira, onde o rendimento médio nacional é uma variável 
significativa na respectiva equação do consumo interno. 

Nas equações do consumo interno, os resultados evidenciam que as variáveis com maior 
significado são as que expressam as condições específicas associadas ao consumo final 
dos produtos: 

(i) Na madeira serrada e nos painéis de madeira, a actividade da construção; 

(ii) Na pasta, no papel e no cartão, o volume de exportações nacionais, que 
implicitamente implicam o consumo de papel e cartão de embalagem.  

1.3 Modelo de síntese (Capitulo VI) 

O modelo descritivo que sintetiza de forma integrada as conclusões dos diferentes 
estudos desenvolvidos sobre as fileiras silvo-lenhosas é apresentado na figura 1. Nela 
incluem-se as variáveis que foram seleccionadas como determinantes na oferta e no 
consumo interno de produtos dos subsectores baseados em madeira, assim como o seu 
efeito e significância em cada uma das componentes do mercado interno. 

A observação da figura 1 realça como variáveis significativas determinantes para a 
oferta dos produtos florestais modelados a disponibilidade das matérias-primas 
correspondentes. No caso da madeira serrada e dos painéis de madeira os volumes, 
respectivamente, de pinheiro bravo e de eucalipto são as variáveis que parecem ser 
determinantes para a oferta. Na pasta de madeira, para além do volume de eucalipto 
também os custos associados ao consumo de energia eléctrica durante o processo 
produtivo são negativamente significativos para a oferta dos respectivos produtos. 
Também no caso da oferta de papel e cartão, os encargos com a electricidade e a 
matéria-prima correspondente (pasta de madeira) são as variáveis mais determinantes. 

A probabilidade de corte e de incêndio têm consequência no volume em pé de madeira 
disponível para as indústrias, apresentando, por isso, efeitos indirectos na oferta dos 
produtos analisados.  

No consumo interno evidencia-se uma maior distinção nos produtos modelados, sendo o 
uso final desses produtos determinante para o seu consumo interno. Os painéis de 
madeira constituem o único caso onde uma variável que reflecte o contexto 
macroeconómico nacional determina de forma significativa o consumo interno: trata-se 
do Rendimento Médio Nacional. 

Um aspecto significativo é o da redução do consumo interno de madeira serrada 
posteriormente a 1974 (períodos: Transição e União Europeia), a qual poderá evidenciar 
o maior recurso a substitutos de produtos em madeira, designadamente na actividade da 
construção civil. 
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De acordo com a abordagem económica clássica os preços dos produtos foram incluídos 
em todos os modelos. Todavia, com excepção da oferta de madeira serrada, os mesmos 
não parecem determinar significativamente a oferta e o consumo interno dos produtos 
florestais analisados. 

Talvez um dos resultados mais interessantes deste trabalho, em termos de implicações 
para as políticas do sector, seja a de que o comportamento industrial é mais determinado 
pela disponibilidade de material lenhoso do que por variáveis de mercado (preços). 
Consequentemente, políticas que incidam sobre a disponibilidade de madeira terão com 
muita probabilidade impactos importantes sobre a indústria (capacidade e produção), 
com implicações importantes para a criação (ou perda) de emprego no sector. Esta 
conclusão fornece uma ferramenta poderosa aos decisores políticos que poderão gerar 
investimento e empregos no sector industrial, a jusante, pela promoção do aumento do 
dos volumes de madeira disponíveis, quer através do aumento de área, ou da 
produtividade ou pela redução de percas devidas a incêndios. 

O modelo acima referido foi igualmente desenvolvido numa aplicação informática que 
além de tornar mais expeditos os cálculos, possibilita também uma visualização mais 
interactiva e eficaz dos resultados.  
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figura 1 – Modelo de síntese global para as actividades que integram os subsectores florestais portugueses baseados em madeira (as setas com linha contínua 

representam as variáveis seleccionadas no modelo como significativas e as a tracejado as que apesar de seleccionadas são não significativas)   
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2 Perspectivas 

As análises efectuadas nos primeiros capítulos representam um contributo para a 
compreensão da estrutura e tendências associadas aos subsectores que usam madeira 
como fonte de matéria-prima. Essas análises suportam a elaboração de modelos que 
possibilitam a realização de simulações prospectivas como se exemplifica para o 
consumo interno de painéis de madeira e de pasta de madeira na figura 2.  

 
Figure 2 – Evolução do consumo interno de painéis de madeira e de pasta de madeira. Os valores 

estimados correspondem à aplicação das equações modeladas nesta tese para estes produtos 

florestais. No cálculo dos valores projectados aquelas equações foram aplicadas assumindo 

aumentos de 2%, no rendimento e nas exportações nacionais, respectivamente nos painéis de 

madeira e na pasta de madeira. 

Todavia, a modelação para o conhecimento e explicação do sector florestal português, 
pelo desenvolvimento de um modelo global, apresenta ainda aspectos a aperfeiçoar, até 
pela importância e complexidade estrutural deste sector em Portugal (DGRF, 2007; 
Mendes, et al., 2004; Merlo e Croitoru., 2005; Monitor Company, 1994; Universidade 
de Coimbra, 2006).  

Nesse processo deverá atender-se ao aprofundamento das relações económicas entre as 
diferentes fileiras florestais, designadamente quanto aos interesses divergentes na 
utilização das matérias-primas, cuja disponibilidade, como se viu, parece estar na base 
das decisões e sustentabilidade da capacidade industrial.  

O desenvolvimento de um modelo global operativo de simulação para o sector pode 
agora ser baseado nos modelos desenvolvidos neste estudo.  

Novas componentes associadas aos novos riscos bióticos (ex. nemátodo da madeira do 
pinheiro) e ao recente papel das florestas no sequestro de carbono e na produção de 
energia poderão igualmente ser integrados em modelos para o sector florestal. 
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