
Sobreiro, uma barreira contra a desertificação 
1 

 
 
 
 
 
 
 

Sobreiro, uma barreira 

contra a desertificação 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um relatório WWF/CEABN 
 

Junho 2008 



Sobreiro, uma barreira contra a desertificação 
2 

Índice  

 

 

1. O combate à desertificação – uma  prioridade global 

2. A visão da WWF sobre a desertificação no Mediterrâneo 

3. A desertificação em Portugal 

4. A importância do sobreiro 

5. O sobreiro como travão da desertificação 

6. Cenários 

7. Conclusões 

8. Anexos     

 

 

 

 

 

Este relatório foi preparado em parceria pelo Centro de Ecologia Aplicada Baeta Neves do ISA e pelo WWF 
Programa Mediterrâneo. 

Participaram na elaboração deste relatório, o Professor Francisco Castro Rêgo, Inês Vasco, Joana 
Carvalho, Miguel Bugalho, Ângela Morgado e Luis Neves Silva. 

 

 



Sobreiro, uma barreira contra a desertificação 
3 

1. O combate à desertificação – uma prioridade para o bem-estar global 

Desertificação é um processo de degradação da 

terra com redução ou perda da produtividade 

biológica e económica que ocorre sobretudo em 

zonas áridas e semi áridas. Resulta de factores 

como a erosão do solo e degradação da 

vegetação, podendo ser exacerbada por 

alterações climáticas e pressão humana. 

  

 

A desertificação é um problema crescente em muitos 

países e regiões do mundo e o seu combate uma 

missão à escala global. 

 A Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e 

Desenvolvimento no Rio de Janeiro, em 1992, veio 

justamente alertar para o avanço da desertificação e 

para os perigos que lhe são inerentes, criando um 

programa para inverter a sua escalada, 

consubstanciado na Convenção de Combate à 

Desertificação, aprovada 1994. 

O Mediterrâneo está classificado no Anexo IV desta 

mesma Convenção como uma região particularmente 

vulnerável à desertificação. Isto em virtude de toda 

uma série de condicionalismos que se relacionam 

com o seu clima, solos, relevo, vulnerabilidade a 

incêndios e uso não sustentável de recursos hídricos.  

 

 

 

 

 

 

 

O relatório Millenium Ecosystem Assessment 

(MEA)(2005) das Nações Unidas, aponta também a 

abordagem ao problema da desertificação como uma 

prioridade, chamando a atenção para a 

vulnerabilidade aos problemas ambientais e de 

pobreza das populações que vivem nas regiões mais 

secas. 

 

Problemas globais relacionados com a 

Desertificação 

Ambientais 

A degradação dos solos, a consequente perda de 

produtividade biológica e da vegetação convergem  

 

para a diminuição da biodiversidade, assim como 

para o aumento das emissões dos gases de efeito de 

estufa. Estima-se que 20% das emissões de gases de 

efeito de estufa a nível mundial resultem da 

desflorestação e degradação da floresta. 

Globalmente, as taxas de desflorestação e 

degradação chegam aos 13 milhões de ha por ano (o 

equivalente ao desaparecimento de cerca de 36 

campos de futebol por minuto), o que tem 

consequências dramáticas para a biodiversidade e 

alterações climáticas.  

Económicos 

O relatório Millenium Ecosystem Assessment (2005) 

estimou que o custo da desertificação seria da ordem 

dos 42,3 biliões de dólares por ano e que 3,6 biliões 

de ha, ou seja, 28% da superfície emersa da Terra, 
estariam sujeitos a processos de desertificação. 

Estimativas mais recentes apontam para que 4,2 

biliões de ha, ou 33% da superfície terrestre seja 

vulnerável a processos de desertificação. Desta área 

1,5 biliões de ha ou 12% da superfície terrestre foi 

classificada de vulnerabilidade alta ou muito alta. 

Sociais 

Ainda de acordo com o MEA (2005) estimou-se que 

cerca de 1 bilião de pessoas, 15-20% da população 
mundial, seriam afectadas em mais de 110 países, 

com especial incidência em África. Estimativas mais 

recentes apontam para que esse número possa ser 
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O despovoamento é o corolário inevitável do processo 

de desertificação. As recentes ameaças de crise 

alimentar sublinham a vulnerabilidade das populações 

de menores recursos às flutuações do clima e dos 

mercados. 

de 2,6 biliões de pessoas ou 38% da população 

mundial. 

A desertificação afecta sobretudo as populações com 

menos recursos, provocando, frequentemente, o 

abandono das terras. Estima-se que cerca 1/6 das 

populações do Mali e do Burkina Faso tenham sido 

deslocadas devido à desertificação. Na Mauritânia, e 

durante um período de 25 anos, a população que vive 

na capital aumentou de 9 para 41%, enquanto que a 

população nómada diminuiu de 73% para 7% devido 

à desertificação. Também no vale do Senegal cerca 

de 2/5 da população emigrou havendo mais 

população da região de Bakel a viver em França do 

que nas aldeias que deixaram. A desertificação é 

também referida como um dos factores responsáveis 

pela emigração dos Mexicanos para os EUA. 

É recomendável focar o combate à desertificação na 

prevenção, pois a reabilitação de áreas degradas é 

extremamente dispendiosa e com resultados 

limitados. 

A criação de uma “cultura de prevenção” pode ir 

muito além do simples suster dos processos de 

degradação de solos. A “cultura de prevenção” requer 

a mudança de atitudes de governos e pessoas face à 

gestão e consumo dos recursos. 

O objectivo da reabilitação e restauro é a reposição 

da integridade dos serviços ambientais que se 

perderam decorrente de processos de desertificação. 

Isto pode ser alcançado através da recuperação dos 

sectores dos serviços ambientais que foram 

interrompidos repondo os níveis de produtividade do 

ecossistema. 
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2. A visão da WWF sobre a desertificação no Mediterrâneo 

A WWF estima que cerca de 300.000 Km2 da região 

mediterrânica europeia se encontra em risco de 

desertificação, podendo afectar a vida de 16 milhões 

de pessoas gerando perda de riqueza e qualidade 

de vida. 

  

 

 

 

Segundo a WWF, os territórios em risco de 

desertificação situam-se, tendencialmente, nas 

regiões secas de todos os continentes que ocupam 

cerca de 41% da superfície terrestre. Estas regiões 

são habitadas por mais de 2 biliões de pessoas (1/3 

da população mundial em 2000); cerca de 10 a 20% 

destes territórios encontram-se degradados, 

afectando a vida de aproximadamente 100 milhões de 

pessoas. 

De acordo com o Blue Plan das Nações Unidas 

(2006), as áreas rurais Mediterrânicas são zonas de 

grande valor internacional pela sua riqueza em 

biodiversidade. Com 25.000 espécies de plantas, o 

Mediterrâneo contém 10% das espécies de plantas 

mundiais em apenas 1,6% da superfície terrestre. O 

número de espécies endémicas, 13.000, é 

particularmente alto nas ilhas e nas zonas 

montanhosas. Estas características fazem da região 

um hot spot de biodiversidade mundial. 

Em contraste com outros hot spots de biodiversidade, 

o Mediterrâneo é um exemplo notável de co-evolução 

do Homem e da Natureza, o que torna as paisagens 

mediterrânicas verdadeiramente excepcionais à 

escala global. Na verdade, apenas 2,1% da região 

mediterrânica é ocupada por ecossistemas naturais, 

não directamente intervencionados pelo homem. Para 

serem bem conservadas, as paisagens 

mediterrânicas e a sua biodiversidade necessitam de 

acções específicas de gestão agro-silvo-pastoril. 

Em virtude das profundas alterações ocorridas 

durante as últimas décadas nas áreas rurais 

Mediterrânicas, os modelos tradicionais de gestão 

agro-silvo-pastoril sofreram profundas 

transformações, que em muitos casos se traduziram 

em abandono da terra. Estas alterações conduziram à 

degradação de muitos destes ecossistemas. Por 

exemplo, a mortalidade de sobreiros e azinheiras em 

algumas áreas da zona de distribuição destas 

espécies 

resultam da 

ruptura dos 

equilíbrios 

existentes nos 

modelos de 

gestão 

tradicionais, 

reflectindo 

processos de 

degradação 

ecológica e 

avanço da desertificação. 

 

 

 

 

 

 

O combate à desertificação requer a articulação de 

acções de gestão a nível local com politicas globais, 

que promovam a sustentabilidade dos recursos 

naturais. A WWF recomenda a adopção prioritária 
de estratégias de prevenção contra a 
desertificação. 

Uma das prioridades de intervenção da WWF é o 

combate à desertificação e às alterações climáticas, 

através da inversão da tendência de perda e 

degradação da floresta. Em contrapartida, a adopção 

de estratégias de prevenção do impacto das 

alterações climáticas e a redução da desflorestação e 

da degradação dos ecossistemas florestais são 

medidas economicamente eficientes que beneficiam a 

conservação da biodiversidade e o bem-estar das 

pessoas. 
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3. A desertificação em Portugal 
 

Portugal é um dos países do sul da Europa mais 
afectados pela desertificação. É em boa parte um 

efeito das suas condições climáticas, uma vez que o 

território está em geral sujeito de 3 a 5 meses secos 

por ano, tal como se verifica, aliás, noutros 

quadrantes da região Mediterrânica. 

 

À secura do Verão acresce um regime de 

precipitação torrencial. Frequentemente, rios e 

ribeiros secos durante o Verão correm com grande 

intensidade e quantidade de água durante o Inverno, 

arrastando consigo grande quantidade de 

sedimentos. Em virtude deste regime de precipitação  

 

torrencial o risco de perda dos solos acentua-se. O 

fenómeno é tanto mais grave quanto menos férteis ou 

desprovidos de vegetação forem os solos. 

As figuras abaixo mostram, por um lado, as zonas do 

país onde os índices de aridez são mais elevados e, 

por outro, as zonas em que os solos apresentam 

maior risco de erosão. O cruzamento destes dados 

identifica as zonas de Portugal mais ameaçadas pela 

desertificação, que coincidem com o sul e interior do 

país. 

Note-se ainda que as zonas mais susceptíveis à 

desertificação, ou seja a perdas de fertilidade do solo, 

de produtividade biológica e de potencial de produção 

económica coincidem com as áreas onde se verificam 

maiores taxas de migração das populações (mapa da 

direita). Os fenómenos da desertificação e 

despovoamento estão pois intimamente ligados, 

permitindo concluir que menores potenciais 

produtivos provocarão maiores taxas de migração da 

população rural.  

Relativamente ao coberto florestal português, cerca 

de 1 milhão e 800 mil ha encontram-se localizados 

em zonas de grande susceptibilidade à desertificação. 

Nestas áreas, a azinheira e o sobreiro são as 
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principais espécies de árvores ocorrentes, 

correspondendo a cerca de 24% e 19%, 

respectivamente (ver figura). A maior parte destas 

áreas (cerca de 43%) encontra-se, no entanto, 

ocupadas por espécies arbustivas como a esteva, a 

giesta, a aroeira, ou o medronheiro. Estas espécies 

arbustivas desempenham um papel importante na 

protecção dos solos e podem associar-se ao sobreiro 

e azinheira noutras produções, como sejam o mel, 

ervas aromáticas e a caça. 

 

Em resumo, as zonas mais susceptíveis à 

desertificação coincidem com aquelas onde o 

despovoamento tem sido mais marcado, e este 

despovoamento resulta, por sua vez, da perda de 

produtividade económica (consequência da perda de 

produtividade biológica) das áreas em causa. 

Espécies arbóreas como o sobreiro, a azinheira e o 

pinheiro manso, complementadas com o potencial de 

algumas arbustivas, podem aumentar a produtividade 

biológica e reverter processos de desertificação física 

e de despovoamento rural. 

A nível nacional, a azinheira é, no entanto, a espécie 

com maior percentagem de distribuição em zonas 

susceptíveis à desertificação. Nestas áreas mais 

susceptíveis, o pinheiro manso, a alfarrobeira e o 

medronheiro ocupam parcelas significativas, logo 

abaixo do sobreiro em termos percentuais (ver 

gráfico). Estes dados sugerem que espécies como o 

pinheiro manso podem complementar a azinheira e o  

 

sobreiro nas zonas de solos mais áridos, originando 

produtos de elevado valor económico, como o pinhão 

e a semente de alfarroba e simultaneamente 

cumprindo funções de protecção de solo. 
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4. A importância do sobreiro 

França
2%

Tunísia
4%

Itália
5%

Argélia
16%

Marrocos
14% Espanha

27%

Portugal
32%

Os ecossistemas dominados pelo sobreiro 

permitem a conservação habitats e espécies 

ameaçadas, como a Águia Imperial e o Lince 

Ibérico. 

 

 

A distribuição do sobreiro nos países da Região 

Mediterrânica mostra a importância da sua 

implantação em Portugal, correspondendo a um terço 

da área de distribuição mundial. 

 

 

O sobreiro destaca-se como uma das espécies 

emblemáticas de Portugal, com elevado valor 

económico, ambiental e social, ocupando 736.700 ha 

do território nacional. 

 

 

Valor ambiental 

O sobreiro destaque-se como um dos maiores 

tesouros naturais de Portugal pela excelência dos 
serviços ambientais que presta. Destacam-se a 
conservação dos solos, a regulação do ciclo da 
água, a fixação de carbono e a conservação da 
biodiversidade. A exploração da cortiça, por outro 

lado, é um processo ambientalmente sustentável, 

uma vez que nenhuma árvore é cortada e somente de 

9 em 9 anos é realizado o descortiçamento. 

 

 

 

 

Em Portugal as florestas em que o sobreiro é 

dominante são de dois tipos: o Montado, um sistema 

aberto associado a zonas planas e a pastagens 

naturais, e o Sobreiral, bosque mais denso e de serra. 

Montado 

O montado é o sistema 

mais característico das 

paisagens do sul de 

Portugal e dependente 

da intervenção humana. 

Pode ser 

exclusivamente de 

sobreiro, mas também 

combinar sobreiro com 

pinheiro manso (litoral) 

ou com azinheira 

(interior). A biodiversidade está, frequentemente, 

associada à variedade de pastagens, que é 

extremamente elevada. Num mero metro quadrado 

de terreno é corrente divisarem-se dezenas de 
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espécies de plantas. Paralelamente, o montado 

favorece a fixação de grande variedade de aves, 

como a Abetarda, a Águia Imperial, a Águia de Bonelli 

e o Abutre Negro.  

Sobreiral 

O sobreiral, por sua vez, é um sistema de bosque, 

onde cresce uma grande variedade de arbustos 

mediterrânicos: medronheiros, aroeiras, giestas, 

retamas, estevas e urze. Em termos de rapinas 

destacam-se o Açor, o Gavião e o Bufo Real. O 

sobreiral é ainda habitado pelo Ginete, Gato Bravo e 

Lince Ibérico, espécies ameaçadas, para além das 

usuais espécies cinegéticas – Coelhos, Lebres e 

Perdizes, importantes do ponto de vista da cadeia 

alimentar.  

Valor económico 

Extraem-se anualmente cerca de 140 mil toneladas 

de cortiça, o que corresponde a cerca de 54% da 

produção mundial do sector. A maior parte da cortiça 

transformada em Portugal – 68% na produção de 

rolhas – é exportada (90%), representando 2,7% das 

exportações anuais do país. O sector da cortiça 

engloba 900 empresas transformadoras.  

No entanto o valor económico do sobreiro não está 

exclusivamente associado à cortiça, existindo outros 

rendimentos gerados pelas florestas de sobreiro, 

incluindo a pecuária, a caça, o mel ou os cogumelos. 

Valor social 

Da economia do sobreiro depende, aliás, uma parte 

significativa da população portuguesa. São 12 a 14 

mil postos de trabalhos fabris directos, 6500 postos 

de trabalho na extracção florestal e milhares de 

postos de trabalho indirectos (restauração, turismo, 

etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção Valor anual 

Cortiça 500 euros /ha 

Pastagens e bolota 70 euros /ha 

Cinegética 15 euros /ha 

Lenha 11 euros /ha 

Plantas aromáticas e cogumelos 8 euros /ha 
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Num estudo realizado na Estação de Campo do 

Centro de Biologia Ambiental, na Serra de 

Grândola, foram identificadas 264 espécies de 

fungos (das quais 83 espécies comestíveis), 20 

espécies hepáticas, 50 musgos, 308 de plantas 

vasculares, 140 insectos, 6 espécies de peixes, 

12 de anfíbios, 13 répteis, 73 aves, e 23 

mamíferos.

5. O sobreiro como travão da desertificação  

 

O sobreiro é um instrumento fundamental no combate 

à desertificação em Portugal, cabendo-lhe 

desempenhar um papel decisivo na prevenção da 

degradação dos solos. A gestão sustentável das 

florestas de sobreiro, segundo um modelo 

economicamente eficiente, irá beneficiar a 

conservação da biodiversidade e o bem-estar das 

populações, prevenindo os efeitos das alterações 

climáticas.  

O sobreiro como instrumento de 
prevenção da desertificação 

O montado e os bosques de sobreiro, formando 

sistemas ecologica e economicamente sustentáveis, 

funcionam como um importante instrumento de 

prevenção contra a desertificação. De facto, desde 

que adequadamente geridos, estes sistemas, geram 

níveis elevados de biodiversidade, melhoram a 

matéria orgânica dos solos, contribuem para a 

regulação do ciclo hidrológico e travam o 

despovoamento.  

Como é que o sobreiro gera 
biodiversidade? 

Uma das características mais importantes das 

florestas de sobreiro é a sua diversidade em arbustos, 

ervas e árvores, que proporcionam abrigo e alimento 

a diferentes espécies de aves e mamíferos. Rapinas 

ameaçadas como a Águia de Bonelli e mamíferos 

como o Lince Ibérico, o felino mais ameaçado do 

mundo, têm nas florestas de sobreiro o seu habitat de 

eleição. 

Sendo uma árvore de folha perene (mantém-se verde 

todo o ano), a copa origina um microclima (maior 

humidade, temperatura mais baixa e sombra, em 

particular durante o quente e seco Verão 

Mediterrânico), que favorece um conjunto de espécies 

de plantas, frequentemente diferentes das que 

 

 

 ocorrem fora da influência da copa da árvore. 

Também devido à acumulação de folhas por baixo da 

copa, onde o solo beneficia em nutrientes, verifica-se 

o desenvolvimento de diferentes plantas, 

incrementando a biodiversidade. É possível, no 

montado, encontrar cerca de 135 espécies de plantas 

diferentes por 1000 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

Os montados cumprem funções de abrigo, coberto e 

alimento para a fauna silvestre, incluindo o Pombo 

Torcaz, a Perdiz Vermelha, o Coelho Bravo, a Lebre, 

o Javali e o Veado. Boa parte desta fauna selvagem,  

 

por sua vez, suporta espécies predadoras como a 

Águia Imperial, a Águia Cobreira, a Águia Calçada, o 

Peneireiro Cinzento, o Milhafre Real, ou mamíferos 

como o Gato Bravo. 
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Como é que o sobreiro contribui para o 
aumento de fertilidade do solo? 

O sobreiro ocorre principalmente em dois tipos de 

solos bastante distintos: solos delgados de xisto 

(Litossolos nas serras) e solos profundos de areias 

(Pódzois no vale do Tejo e vale do Sado). 

Os solos xistosos favorecem a ocorrência de sobreiral 

com árvores mais pequenas, mas de maior número e 

acompanhadas de maior densidade de arbustos. 

Nestas zonas, devido ao declive, o risco de erosão é 

maior e o sobreiro tem uma função de protecção do 

solo, uma vez que evita a erosão. A má gestão do 

solo pode levar à degradação da floresta e ao início 

dos processos de desertificação. 

É nos solos mais profundos (com uma espessura 

efectiva superior a 1,5 metros) de textura arenosa, 

derivados dos depósitos sedimentares grosseiros 

terciários do Tejo e do Sado, que se concentra a 

maior e melhor distribuição do sobreiro. A existência 

de uma camada impermeável, característica dos 

solos destas zonas, permite níveis de retenção de 

água adequados e um bom desenvolvimento das 

raízes, assegurando um melhor balanço da água e 

uma melhor acumulação de reservas. 

Os sobreiros enriquecem a matéria orgânica do solo, 

pois as árvores retiram os nutrientes de níveis mais 

profundos e transformam-nos em matéria orgânica, 

nas folhas através da fotossíntese. Os nutrientes são 

depois devolvidos ao solo com a queda das folhas, 

originando solo produtivo.  

A intervenção ao nível do solo é fundamental porque, 

para além da sua importância para a vitalidade do 

sobreiro, influencia directamente os fenómenos de 

erosão, que conduzem à degradação do próprio solo. 

Uma má gestão do solo pode desencadear um ciclo 

de degradação, quando a perda de solo é uma 

dificuldade acrescida para a vegetação, e a 

consequente perda de coberto arbóreo facilita, por 

sua vez, a maior perda de solo. 

Como o sobreiro contribui para a 
regulação do ciclo hidrológico? 

Do total de água originada pela precipitação cerca de 

20 a 30% tende a perder-se por escoamento 

superficial. Ou seja, a água corre à superfície, não 

chegando a infiltrar-se no solo.  

Estes valores variam consoante as regiões, sendo a 

bacia hidrográfica do Guadiana uma das zonas mais 

susceptível à desertificação e de menor área florestal. 

Esta é a zona onde se regista em Portugal o maior 

valor de escoamento superficial (29%) (ver tabela). 

Ao aumentar os níveis de matéria orgânica dos solos, 

as florestas de sobreiro contribuem para uma melhor 

retenção de água, facilitam a sua infiltração no solo e 

Bacias 
hidrográficas

Precipitação 
anual (mm) 

Escoamento 
anual (mm) 

Percentagem de 
escoamento (%) 

Tejo 884 181 20,5% 
Sado 622 154 24,8% 
Mira 689 192 27,9% 
Guadiana 568 165 29,0% 
Algarve 840 206 24,5% 
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diminuem as perdas por escoamento superficial, 

regulando o ciclo hidrológico. 

O sobreiro como instrumento de 
reabilitação de áreas desertificadas 

No caso da reabilitação de áreas já degradadas, ou 

em avançado estado de desertificação, o sobreiro 

desempenha igualmente um papel importante, em 

particular quando associado a outras espécies 

mediterrânicas, como a azinheira e o pinheiro manso. 

A azinheira é uma das espécies florestais mais 

resistentes à aridez, sendo 90% da sua área de 

distribuição em Portugal coincidente com a área 

susceptível à desertificação. Em condições semi-

áridas, principalmente em zonas de invernos mais 

frios, a azinheira substitui o sobreiro. No caso do 

pinheiro manso, espécie também resistente à secura, 

70% da sua área de distribuição em Portugal é 

coincidente com a área susceptível à desertificação. 

Em situações de restauro, o sobreiro deve ser 

utilizado preferencialmente nas exposições viradas a 

Norte e em solos mais profundos. As restantes 

espécies devem ser utilizadas nas exposições viradas 

a Sul e a Oeste, em solos mais delgados ou locais 

mais áridos. As arbustivas, nomeadamente as 

leguminosas, devem ser utilizadas como espécies 

assessórias, para estabilização, enriquecimento do 

solo e ensombramento. 

 

Como é que o sobreiro contribui para 
fixar a população? 

 

O despovoamento acompanha sempre a 

desertificação. As zonas mais susceptíveis à 

desertificação coincidem com as áreas onde a taxa 

de despovoamento é maior. Os fenómenos da 

desertificação física e despovoamento humano estão 

intimamente ligados. Menores potenciais produtivos 

provocarão maiores taxas de migração da população 

rural.  

O sobreiro, quando gerido de forma adequada, 

contribui para o aumento da produtividade biológica 

do sistema e por consequência ao aumento da 

produtividade 

económica. 

Os sistemas 

agro-silvo-

partoris, 

associados ao 

sobreiro, são 

sistemas de alto 

valor económico, 

que geram 

riqueza e 

contribuem para 

a fixação das 

populações rurais. 

Desta forma o sobreiro combate o despovoamento 

rural das áreas susceptíveis à desertificação. 
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6. Cenários  

 

 

A projecção de cenários de futuro afigura-se crucial, 

se se quiser conservar a floresta portuguesa, a sua 

biodiversidade e a qualidade de vida das populações, 

num contexto de previsíveis alterações climáticas e 

avanço da desertificação. 

Este relatório aponta dois cenários de presente-futuro 

distintos, um em que o sobreiro aparece como a 

espécie prioritária na prevenção da desertificação, 

outro em que a sua regressão provocará um aumento 

da desertificação à escala nacional. 

Cenário 1 

Travar a desertificação promovendo a gestão 
adequada do sobreiro 

O avanço da desertificação trava-se promovendo uma 

gestão adequada das áreas de sobreiro. 

A degradação destas áreas combate-se através da 

aplicação de boas práticas de gestão, que assegurem 

a regeneração natural dos povoamentos e a 

protecção contra pragas e doenças, assegurando a 

sustentabilidade do ecossistema. Esta estratégia 

veicula a travagem da tendência de decréscimo da 

densidade do sobreiro, prescrevendo-se como 

medida prioritária na estratégia nacional de combate 

à desertificação.  

Segundo o Plano de Acção Nacional de Combate à 

Desertificação (PANCD), os territórios mais 

vulneráveis à desertificação coincidem com as áreas 

de distribuição do sobreiro (Figuras). Nestas áreas, a 

manutenção do coberto florestal, em particular do 

sobreiro, é essencial para prevenir o risco de erosão 

e perda de solos, travando o avanço da 

desertificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A área de distribuição do sobreiro e da floresta 

Portuguesa, segundo dados dos vários Inventários 

Florestais Nacionais, tem-se mantido relativamente 

estável (valores próximos dos 700 mil ha para o 

sobreiro e dos 3,2 milhões ha para a floresta). Na 

verdade, porém, ocorreu um significativo decréscimo 

da densidade dos povoamentos: em 1995 menos de 

20% dos povoamentos tinham uma densidade inferior 

a 40 árvores por hectare, ao passo que em 2006 esse 

valor tinha aumentado para mais de 30%. A 

proporção de povoamentos com mais de 80 árvores 

por hectare passou, no mesmo período, de metade 

para cerca de um terço. A análise dos dados indica 

assim que, embora a área de distribuição do sobreiro 

se tenha mantido estável, existem hoje menos 

sobreiros nessas áreas e em consequência uma 

menor protecção do solo à erosão. 

Da mesma forma, a área florestal nacional total de 

povoamentos adultos regrediu em 10%, muito á custa 
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do recuo do pinheiro bravo, com menos 260 mil ha 

em 10 anos. No entanto, a área total florestal 

manteve-se estável, devido ao esforço de novas 

arborizações, que se tem mantido próximo da taxa de 

1%/ano. 

Considera-se então prioritário promover a adequada 

gestão dos povoamentos existentes. Este é um 

aspecto crucial para prevenir o avanço dos processos 

de desertificação nos territórios mais susceptíveis. 

Neste cenário, de gestão adequada dos povoamentos 

de sobreiro, prevê-se que em 2020 os níveis de 

densidade de 1995 possam ser repostos. Ou seja, 

apenas 20% dos povoamentos terão menos de 40 

árvores por hectare e metade dos povoamentos mais 

de 80 árvores por hectares. 

Prevenir os efeitos das alterações climáticas 
concretizando o potencial de expansão do 
sobreiro 

Em Portugal as variações climáticas são uma 

realidade e podem ser observadas quer na evolução 

das temperaturas máximas e mínimas nas últimas 

décadas, quer na comparação dos índices de 

precipitaçã mensal nos períodos de 1971-2000 e de 

1941-1970. 

Observam-se aumentos muito significativos de 

temperaturas no Continente e Ilhas, nas últimas três 

décadas e uma diferente repartição das precipitações 

ao longo do ano. Verifica-se algum aumento de 

precipitação outonal, mas com uma redução ainda 

mais pronunciada nos primeiros três meses do ano. 

Parece, assim, claro que, devido a alguma diminuição 

das precipitações, mas sobretudo pelo aumento das 

temperaturas, tem sido cada vez mais problemático o 

equilíbrio entre a oferta de água e a sua procura pelas 

plantas. 

O sobreiro é uma árvore adaptada aos climas semi-

áridos e sub-húmidos e evita climas de invernos 

frescos (média das temperaturas mínimas inferior a 

3ºC) (ver figura). Assim, em virtude dos cenários de 

alterações climáticas previstos, o sobreiro terá 

tendência para encontrar boas condições vegetativas 

e de expansão nos distritos de Beja, Évora, Setúbal, 

Portalegre e Coimbra.  

Este potencial de expansão resulta da alteração das 

condições climáticas, da disponibilização de terrenos 

devido ao abandono agrícola e do recuo do pinheiro 

bravo. Já Vieira Natividade (1955), o autor do mais 

influente livro sobre Subericultura, apontava a 

possibilidade da implantação de sobreiro numa área 

bastante maior que a de ocorrência actual. Esta 

tendência é demonstrada também pela Comissão 

Nacional de Reflorestação, que evidencia claramente 
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Previsão das Taxas de deslocação das Ecoregiões 
Terrestres da WWF, em 2050 (Nota: 500m/ano é a 
taxa mais elevada registada no histórico das 
migrações): WWF, Global 200 at risk. 

o potencial de expansão do sobreiro para o centro do 

país. 

O cenário de expansão do sobreiro surge como uma 

estratégia reactiva face a um cenário de alterações 

climáticas irreversível.  

Dar prioridade à instalação de sobreiro, 

acompanhado pelo pinheiro manso e azinheira 

sempre que adequada – nomeadamente nos 

supracitados distritos de Beja, Évora, Setúbal, 

Portalegre e Coimbra – afigura-se como uma medida 

preventiva adequada ao avanço da fronteira 

desertificação e recuo da floresta. 

Neste cenário de expansão do sobreiro, numa 

estratégia de adaptação da floresta às alterações 

climáticas e prevendo-se a manutenção da actual 

taxa de esforço de arborização de 1%/ano, em 2020 

verificar-se-á o aumento em cerca de 20% da 

actual área de distribuição do sobreiro, 

contribuindo para a manutenção da fronteira da 

desertificação próxima dos limites actuais. 

Cenário 2 

Regressão do sobreiro e avanço da 
desertificação 

Perante os actuais níveis de mortalidade do 

sobreiro e os cenários de alterações climáticas, 

prevê-se o aumento do processo de degradação 

dos montados e florestas de sobreiro, devido ao 

contínuo decréscimo da densidade dos 

povoamentos. Se não forem tomadas as 

medidas necessárias à gestão adequada das 

actuais áreas de montados e florestas de sobreiro e 

de manutenção da actual taxa de esforço de 

arborização nos territórios susceptíveis à 

desertificação, a degradação dos solos, a perda de 

produtividade biológica e económica e o 

despovoamento serão uma realidade bem como o 

avanço da fronteira da desertificação.  

Neste cenário, de gestão inadequada dos 

povoamentos de sobreiro e não concretização do 

potencial de expansão do sobreiro, prevê-se que em 

2020 os indicadores de densidade e de área florestal 

continuem a regredir. Isto é, 40% dos povoamentos 

terão menos de 40 árvores por hectare, apenas 15% 

mais de 80 árvores por hectare e a área florestal 

regrida 1%/ano, conduzindo ao avanço da 

desertificação a uma taxa superior a 1.000 m/ano. 
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7. Conclusões 

Perfil actual dos povoamentos de sobreiro 

 Área estabilizada, povoamentos 

concentrados a Sul do Tejo; 

 Povoamentos adultos de sobreiro em 

declínio da densidade por gestão 

inadequada implicando uma 

insuficiente regeneração natural e 

problemas fitossanitários (pragas e 

doenças); 

 Insuficiente reconhecimento do valor de 

conservação do sobreiro, no plano dos 

serviços ambientais de combate à 

desertificação; 

 Insuficiente aplicação da certificação 

florestal FSC aos povoamentos de 

sobreiro. 

Perfil dos povoamentos de sobreiro 2020 

Cenário 1 

 Migração dos povoamentos para Norte 

do Tejo, concretizando o seu potencial 

de expansão; 

 Aumento de densidade dos 

povoamentos adultos de sobreiro, na 

sua zona actual de distribuição, por 

gestão adequada conducente à 

regeneração e protecção fitossanitária 

dos povoamentos; 

 Reconhecimento do alto valor de 

conservação do sobreiro ao nível dos 

serviços ambientais no combate à 

desertificação 

 Aumento da área de sobreiro 

certificada pelo FSC 

Cenário 2 

 Sobreiro em regressão e confinado ao 

Sul do Tejo; 

 Declínio dos povoamentos adultos de 

sobreiro por gestão inadequada, 

conducente a insuficiente regeneração 

e problemas fitossanitários 

 Não reconhecimento do valor de 

conservação do sobreiro ao nível dos 

serviços ambientais no combate à 

desertificação 

 Não aplicação da certificação florestal 

FSC aos povoamentos de sobreiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

No cenário 1, o sobreiro é gerido de uma forma 

adequada e funciona como travão da desertificação, 

invertendo-se a tendência de degradação dos 

povoamentos adultos e concretizando o seu potencial 

de expansão. O não cumprimento deste cenário 

conduzirá à migração da fronteira da desertificação 

para novos territórios do País, por um lado, devido à 

degradação dos povoamentos existentes e por outro 

à não adaptação da floresta a Norte do Tejo. 

Ou seja, a gestão adequada é o factor que determina 

em que cenário Portugal se encontrará em 2020 e o 

que permitirá adaptar a floresta portuguesa às 

alterações climáticas e utilizar o sobreiro como 

barreira contra a desertificação. 
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Em Portugal a WWF tem como meta atingir os 

500.000 ha de floresta certificados pelo FSC, dos 

quais 150.000 ha de sobreiro, até 2010. 

Propostas WWF/CEABN 

Estas propostas visam contribuir para concretizar o 

Cenário 1: 

Programa de protecção integrada 
contra pragas e doenças do sobreiro 

Adaptação da floresta às alterações climáticas 

A progressiva degradação dos solos e dos 

ecossistemas, exacerbada pelas alterações climáticas 

e globalização da circulação de pessoas e bens, tem 

levado à intensificação e expansão dos problemas 

fitossanitários da floresta. Problemas de mortalidade 

de sobreiros, azinheiras e pinheiros, têm-se 

expandido muitas vezes em territórios de maior 

susceptibilidade à desertificação. 

Consequência da degradação da floresta, por razões 

fitossanitárias, é o aceleramento de processos de 

degradação dos solos, conduzindo ao avanço da 

fronteira da desertificação. 

O lançamento de um programa de protecção 

integrada contra pragas e doenças do sobreiro impõe-

se, reconhecendo o alto valor de conservação a nível 

económico, social e ambiental da espécie, no 

combate à desertificação e na adaptação da floresta 

às alterações climáticas. 

Certificação Florestal FSC 

Adoptar a certificação FSC para ajudar o combate 
à desertificação 

O sistema de certificação florestal Forest Stewardship 

Council (FSC) é um mecanismo economicamente 

eficiente e auto-sustentado no aumento da 

competitividade do sector florestal, que preconiza a 

aplicação de Boas Práticas de Gestão, incluindo o 

combate à desertificação. 

O FSC é um sistema de certificação adaptado à 

especificidade florestal Portuguesa e do sobreiro em 

particular. São valorizados sistemas cuja gestão não 

implica o corte das árvores, sancionando a 

exploração da cortiça e a valorização dos serviços 

ambientais da floresta. 

Nos territórios de maior susceptibilidade à 

desertificação considera-se prioritária a expansão da 

aplicação do normativo FSC, dos actuais 200.000ha 

(6% da floresta portuguesa) para níveis mais 

significativos. Para esse efeito é necessário o 

alinhamento das políticas para a floresta e de 

desenvolvimento rural com as necessidades e 

prioridades dos agentes económicos do sector. 

 

 

 

Pagamento de Serviços Ambientais 

Mercado do carbono para territórios susceptíveis 
à desertificação 

Os ecossistemas florestais fornecem serviços 

ambientais que suportam a biodiversidade, regulam o 

ciclo da água e a protecção dos solos. A fixação de 

carbono é um dos serviços ambientais oferecidos 

pela floresta, tendo-se observado um rápido 

desenvolvimento do Mercado do Carbono, a nível 

mundial. 

No entanto, este Mercado tem favorecido, 

principalmente, os ecossistemas florestais tropicais, 

devido à sua elevada produtividade, que convertida 

em créditos de carbono, torna estes investimentos 

bastante mais atractivos do que aqueles localizados 

em regiões áridas, de baixas produtividades. 

Desta forma considera-se necessário o 

desenvolvimento de novos mecanismos de conversão 

de emissões em créditos de carbono. O propósito é 

criar formas de compensação da baixa produtividade 

dos projectos de sequestro em territórios susceptíveis 

à desertificação, tornando-os mais atractivos ao 

investimento. 
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8. Anexos 

O sistema de certificação florestal FSC assenta 

no conceito Stewardship, o qual pressupõe a 

participação equitativa de todos os agentes 

envolvidos na gestão da floresta. Esta 

abrangência é a marca característica do FSC. 

Em 2006 foi constituída a Iniciativa Nacional do 

FSC em Portugal, que desenvolveu a Norma 

Portuguesa adequando-a aos sistemas agro-

florestais Mediterrânicos. 

 

 

Abordagens ao combate à 
desertificação em Portugal 

Programa de Acção Nacional de Combate 
à Desertificação 

O PANCD tem como Objectivos a conservação do 

solo e da água, a fixação das populações nas regiões 

mais despovoadas, a recuperação das áreas 

degradadas, a sensibilização da população para a 

problemática da desertificação, a integração da 

problemática da luta contra a desertificação nas 

políticas de desenvolvimento económico e social. 

Projectos com a participação da Comissão do 

PANCD: 

 DesertWatch – Desertification Monitoring 

Service (ESA European Space Agency) 

DesertWatch: O Desertwatch é um programa 

que permite monitorar o país através de 

imagens de satélite, com uma resolução que 

permite a intervenção à escala local.  

 Clearing House Mechanism on Desertification 

for the Northern Mediterranean Region 

CLEMDES. Os seus objectivos são promover 

e facilitar a cooperação técnica e científica, 

nos países e entre os países, desenvolver um 

mecanismo global para troca e integração de 

informação sobre desertificação, desenvolver 

redes humanas e tecnológicas necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Sobreiro da WWF 

A WWF lançou, em 2004, o Programa Sobreiro com o 

objectivo de contribuir para a protecção, restauro e 

gestão das florestas e montados de Sobreiro no 

Mediterrâneo, combatendo a degradação destes 

ecossistemas. 

Através do Programa Sobreiro a WWF promove o 

comércio responsável de produtos de cortiça e a 

adopção de novas políticas de conservação e gestão 

florestal, alicerçado na construção de redes de 

parcerias internacionais. O Programa centra-se em 

Portugal, Espanha, Marrocos e Tunísia, cobrindo 90% 

da área de distribuição do sobreiro, bem como nos 

principais mercados da cortiça. 

O Programa Sobreiro da WWF implementou o 

projecto Southern Portugal Cork Oak Forests 

Landscape Restoration e o sistema de certificação 

florestal FSC em Portugal. 
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Programa florestal da WWF em 
Portugal 

O Programa de Conservação Global da WWF 

identifica o sobreiro como espécie prioritária, pela sua 

importância social, ambiental e económica. A WWF 

assume que a Prevenção contra a perda e 

degradação do coberto vegetal é na estratégia 

prioritária de intervenção no combate à 
desertificação e às alterações climáticas. 

Em Portugal a WWF desenvolve o seu Programa de 

Conservação da Floresta Mediterrânica, dedicando 

especial atenção ao sobreiro, através de duas linhas 

de acção: 

 Biodiversidade – Promover a conservação 

da floresta portuguesa através de 

mecanismos de financiamento sustentável, 

processos de participação pública e restauro 

das Florestas de Alto Valor de Conservação, 

visando o reforço da rede nacional de áreas 

classificadas  

 Mercado responsável – Assegurar a gestão 

florestal responsável através da Rede Ibérica 

de Comércio Florestal, visando o 

desenvolvimento do mercado de produtos 

florestais certificados pelo FSC 

Para concretizar estas linhas de acção a WWF 

desenvolve em Portugal os seguintes projectos: 

 A WWF promove processos de Participação 
Pública efectiva em problemas relacionados 

com a gestão de recursos naturais, como 

planos de gestão de áreas protegidas e 

processos de certificação. A participação 

pública mitiga conflitos, quebra 

desconfianças, estimula sinergias e parcerias, 

cria condições para compromissos de gestão 

adequada do território e das florestas; 

 

 

 A Rede Ibérica de Comércio Florestal é o 

grupo de empresas estabelecidas em 

Portugal e Espanha da Global Forest & Trade 

Network da WWF, que promove a adopção 

de politicas responsáveis na compra de 

produtos de origem florestal, como sejam a 

madeira, o papel e a cortiça. Este é um 

instrumento eficiente que apoia as empresas 

a aumentar progressivamente o 

abastecimento de produtos de origem 

responsável, certificados por sistemas 

credíveis, como o FSC. 

 A WWF promove a implementação do 

conceito Florestas de Alto Valor de 
Conservação (FAVC), como uma ferramenta 

de reforço da rede nacional de áreas 

classificadas. As FAVC permitem, através da 

certificação FSC, a valorização dos serviços 

ambientais da floresta, premiando quem gere 

melhor. O FSC é um mecanismos de 

diferenciação positiva, que cria mais valia ao 

gestor florestal que presta serviços 

ambientais à sociedade, como as Florestas 

de Alto Valor Conservação, cuja gestão 

contribuirá para mitigar o risco de degradação 

da floresta.  

 A WWF actua também no âmbito da 

reabilitação de áreas degradadas, através do 

Restauro de Florestas de Alto Valor de 

Conservação que se encontrem em mau 

estado de conservação, visando a 

recuperação da sua integridade ecológica. 
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A missão da WWF é travar a degradação do planeta e 
construir um futuro onde os seres humanos possam viver 
em harmonia com a natureza: 

• Promovendo a conservação da biodiversidade; 
• Assegurando a sustentabilidade dos recursos 

naturais; 
• Promovendo a redução da poluição e do 

desperdício. 
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