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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.o 178/2003

O sector florestal português constitui uma riqueza
estratégica cuja necessidade de preservação e de desen-
volvimento recolhe a unanimidade nacional.

De um ponto de vista ambiental, é decisiva a sua
contribuição para a conservação da natureza e para o
equilíbrio do ambiente, designadamente em matéria de
promoção da biodiversidade, de defesa contra a erosão,
de correcção dos regimes hídricos e de qualidade do
ar e da água.

Numa perspectiva económica e social, o sector flo-
restal gera no seu conjunto aproximadamente 3 % do
valor acrescentado bruto da economia e envolve mais
de 400 000 proprietários e 160 000 trabalhadores nas
diversas fileiras, ocupando as florestas 38 % do território
nacional.

Apesar da sua enorme importância ambiental, eco-
nómica e social, a floresta portuguesa nunca foi encarada
como uma efectiva prioridade nacional, muito embora
lhe tenham sido destinados substanciais recursos públi-
cos.

A violência e a extensão dos incêndios do último
Verão e o dramatismo das situações vividas pelas popu-
lações atingidas geraram na sociedade portuguesa jus-
tificada emoção e apoio quanto à necessidade de se
alterar profundamente a nossa relação com a floresta.

A ausência de gestão florestal, o excessivo parcela-
mento fundiário, os desequilíbrios na constituição dos
povoamentos, o desordenamento da sua implantação
e o abandono a que se encontram votadas extensas áreas
florestais, conjugados com circunstâncias climatéricas,
particularmente adversas e raras, associadas a compor-
tamentos negligentes e criminosos, determinaram a vio-
lência e a extensão de tais incêndios.

A perda de vidas e a destruição maciça do nosso
património natural, enquanto bem de interesse público,
ainda que de natureza privada, motivaram uma reflexão
colectiva sobre as circunstâncias que originaram uma
tão grande calamidade e impõem uma urgente reforma
estrutural do sector florestal.

Consciente da necessidade de agir de forma concer-
tada no sector da floresta, o Governo criou a Secretaria
de Estado das Florestas, cujo titular coadjuva o Ministro
da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas na defi-
nição e implementação de um novo modelo para a orga-
nização florestal, pondo termo à dispersão e desade-
quação do actual enquadramento do sector, por forma
a concretizar, nomeadamente, as opções fundamentais
contidas na Lei de Bases da Política Florestal, aprovada
por unanimidade.

Face à existência de um alargado consenso relativa-
mente às maiores carências e distorções existentes no sec-
tor, o Governo aprovou igualmente, em Março passado,
um Programa de Acção para o Sector Florestal visando
como objectivo estratégico a gestão florestal sustentável
orientada para a correcção de quatro estrangulamentos
principais: a estrutura da propriedade, a descoordenação
da acção pública sobre a floresta, a complexidade dos
actos e procedimentos de acesso aos financiamentos públi-
cos e a elevada taxa de risco associada aos incêndios.

Este Programa, de harmonia com o disposto na Lei
de Bases da Política Florestal, prevê a sua concretização
até Dezembro de 2004.

Contudo, as condições criadas pelos incêndios e pelo
debate público associado às suas causas e consequências
justificam e exigem a antecipação das medidas previstas
pelo Governo no referido Programa, bem como novas
acções de natureza estrutural, cuja concretização ime-
diata se impõe no actual quadro de prioridades.

Urge, assim, responder às carências de há muito iden-
tificadas no sector, prosseguindo a regulamentação da
Lei de Bases da Política Florestal, no cumprimento do
Programa do Governo, designadamente no que diz res-
peito à «definição de uma responsabilidade coordenada
para o sector florestal e a diminuição do número de
decisores relacionados com a fileira».

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.o da Cons-

tituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 — Aprovar as grandes linhas orientadoras da

reforma estrutural do sector das florestas, que terá os
seguintes objectivos:

a) Promover o ordenamento dos espaços florestais
e a sua gestão sustentável;

b) Imprimir coerência e integração intersectorial
entre a floresta e a indústria, garantindo a con-
servação dos recursos;

c) Criar um enquadramento fiscal adequado ao
desenvolvimento e defesa da floresta;

d) Aumentar a eficiência e a eficácia dos recursos
disponíveis e assegurar fontes de financiamento
estáveis e permanentes;

e) Agilizar e desconcentrar os serviços e os orga-
nismos da Administração Pública com atribui-
ções no sector das florestas;

f) Aproximar os serviços das populações e fomen-
tar a partilha de responsabilidades com as orga-
nizações do sector;

g) Garantir o envolvimento activo dos cidadãos na
defesa dos espaços florestais;

h) Reestruturar o sistema de prevenção, detecção
e primeira intervenção nos fogos florestais;

i) Criar um quadro de responsabilização dos pro-
prietários pelo abandono da floresta e pelas prá-
ticas silvícolas incorrectas;

j) Promover a produção de conhecimento e a sua
adequada transferência para o sector, em cola-
boração com o Ministério da Ciência e do
Ensino Superior.

2 — Atribuir ao Ministro da Agricultura, Desenvol-
vimento Rural e Pescas a responsabilidade pela con-
dução da reforma estrutural do sector das florestas.

3 — Determinar que a concretização dos objectivos
referidos no n.o 1 seja prosseguida através das seguintes
medidas prioritárias:

a) Criação de um novo modelo orgânico para o sector
das florestas, incluindo:

i) A transferência para o Ministério da Agricul-
tura, Desenvolvimento Rural e Pescas das atri-
buições do Ministério da Administração Interna
relativas à prevenção dos fogos florestais, com-
preendendo a intervenção precoce em fogos
nascentes;

ii) A transferência para o Ministério da Agricul-
tura, Desenvolvimento Rural e Pescas das atri-
buições do Ministério da Economia respeitantes
à regulação e ao abastecimento das matérias-
-primas florestais;
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iii) A criação, no âmbito do Ministério da Agri-
cultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, da
Direcção-Geral dos Recursos Florestais, que
assumirá as atribuições de autoridade florestal
nacional, designadamente no que se refere ao
ordenamento florestal, à polícia florestal e à pre-
venção dos fogos florestais, em todo o território
do continente, sem prejuízo das competências
do Ministério das Cidades, Ordenamento do
Território e Ambiente em matéria de conser-
vação da natureza;

iv) A transferência das atribuições da actual Direc-
ção-Geral das Florestas para a Direcção-Geral
dos Recursos Florestais, que integrará três cir-
cunscrições florestais, Norte, Centro e Sul, e
um núcleo florestal por cada uma das regiões
correspondentes aos planos regionais de orde-
namento florestal, desenvolvendo a sua acção
em parceria com as organizações do sector pri-
vado, através de associações, cooperativas e
empresas;

v) A criação da Agência para a Prevenção dos
Fogos Florestais, enquanto estrutura de concer-
tação de estratégias, compatibilização e orien-
tação de acções concretas de prevenção dos
fogos florestais, no âmbito da qual estarão
representados:

O Ministério da Defesa Nacional;
O Ministério da Administração Interna, pelo

Serviço Nacional de Bombeiros e Protec-
ção Civil;

O Ministério da Justiça, pela Polícia Judi-
ciária;

O Ministério da Agricultura, Desenvolvi-
mento Rural e Pescas, pela Direcção-Geral
dos Recursos Florestais;

O Ministério da Ciência e do Ensino Supe-
rior;

O Ministério das Cidades, Ordenamento do
Território e Ambiente, pelo Instituto da
Conservação da Natureza;

A Associação Nacional de Municípios Por-
tugueses;

vi) A criação das comissões municipais de defesa
da floresta contra incêndios, enquanto centros
de coordenação e acção local, no âmbito e sob
a coordenação das câmaras municipais, nas
quais estarão representados:

A Direcção-Geral dos Recursos Florestais;
O Instituto da Conservação da Natureza;
Os corpos de bombeiros;
Os sapadores florestais;
A Guarda Nacional Republicana;
As associações de produtores florestais;

vii) A criação do Fundo Florestal Permanente, des-
tinado a apoiar o sector florestal e as actividades
não imediatamente rendíveis, financiado,
nomeadamente, pelo rendimento das matas
públicas e comunitárias, pelo produto de coimas
aplicadas e por uma imposição fiscal, em termos
a definir, sobre o consumo dos produtos petro-
líferos;

viii) A criação do Conselho Nacional de Reflores-
tação, destinado a coordenar as acções de recu-
peração das áreas florestais afectadas pelo fogo;

ix) A criação das comissões regionais de reflores-
tação, às quais ficam cometidos os planos de
intervenção, a análise e a emissão de parecer
sobre os projectos de reflorestação;

b) Intervenção em matéria do ordenamento e gestão
florestal, através, nomeadamente:

i) Da concretização antecipada dos planos de
ordenamento florestal em curso;

ii) Da criação de zonas de intervenção florestal
(ZIF), prioritariamente aplicadas em zonas per-
corridas pelo fogo, enquanto espaços florestais
contínuos, submetidos a um plano de interven-
ção com carácter vinculativo e geridos por uma
única entidade (entre 1000 ha e 30 000 ha);

c) Criação de um enquadramento fiscal adequado ao
desenvolvimento e defesa da floresta, através, nomea-
damente:

i) Da criação de incentivos similares aos conce-
didos às microempresas para o investimento flo-
restal e para o investimento em infra-estruturas
florestais;

ii) Da instituição de um mecenato florestal a favor
dos promotores da floresta de conservação;

iii) Da capitalização dos custos com investimento
florestal para o momento da realização dos
proveitos;

iv) Da penalização do fraccionamento e do aban-
dono da propriedade florestal;

d) Reestruturação do sistema de prevenção, detecção
e primeira intervenção aos fogos florestais, através,
nomeadamente:

i) Do reforço e da profissionalização de corpos
especiais de sapadores para a primeira inter-
venção;

ii) Do condicionamento da circulação nos períodos
e nas áreas florestais com maior risco de
incêndio;

iii) Do reforço do contributo das Forças Armadas
nos domínios da prevenção e da detecção dos
fogos florestais, da formação, da colaboração
da engenharia militar na abertura de asseiros,
do enquadramento de acções de limpeza das
matas nacionais, do patrulhamento das florestas
e da participação complementar na Rede Nacio-
nal de Vigias;

e) Promoção do envolvimento activo dos cidadãos
na defesa dos espaços florestais, mediante:

i) A realização de campanhas de sensibilização das
populações para a problemática das florestas,
designadamente no âmbito da gestão sustentá-
vel e da promoção dos produtos florestais;

ii) O lançamento de uma campanha nacional de
prevenção dos fogos florestais;

f) Criação de um cadastro simplificado dos prédios
rústicos;

g) Revisão da legislação sobre queimadas;
h) Definição de um quadro jurídico para a expro-

priação urgente de terrenos necessários às infra-estru-
turas florestais;
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i) Criação de um quadro jurídico sancionatório que
permita a responsabilização dos proprietários pelo aban-
dono da floresta e pelas práticas silvícolas incorrectas;

j) Consagração de formas de intervenção substitutiva
do Estado face aos proprietários, com posterior res-
sarcimento dos respectivos custos;

l) Criação da conta de gestão florestal individual,
visando a progressiva obrigação de cada proprietário
reinvestir na sua floresta uma percentagem do rendi-
mento por ela gerado.

4 — Determinar que a aprovação das medidas enun-
ciadas no número anterior deverá obedecer à seguinte
calendarização:

a) Até 31 de Janeiro de 2004 — as referidas nas
alíneas a) e i) a l);

b) Até 31 de Março de 2004 — as referidas nas
alíneas d) a h);

c) Até 30 de Junho de 2004 — a referida na su-
balínea i) da alínea b);

d) Até 31 de Dezembro de 2004 — as referidas na
subalínea ii) da alínea b) e na alínea c).

Presidência do Conselho de Ministros, 31 de Outubro
de 2003. — O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão
Barroso.

MINISTÉRIOS DA ECONOMIA
E DA SEGURANÇA SOCIAL E DO TRABALHO

Portaria n.o 1285/2003
de 17 de Novembro

O Governo aprovou, pelo Decreto-Lei n.o 70-B/2000,
de 5 de Maio, um enquadramento legal de referência
para a criação de um conjunto de medidas de acção
económica visando o desenvolvimento estratégico dos
diversos sectores de actividade da economia, através de
apoios directos e indirectos às empresas e demais agen-
tes económicos, para o período que decorre entre 2000
e 2006.

A Resolução do Conselho de Ministros n.o 103/2002,
de 17 de Junho, publicada em 26 de Julho, que aprovou
o PPCE — Programa para a Produtividade e Cresci-
mento da Economia, delineou e calendarizou um con-
junto de medidas dirigidas à criação de condições pro-
pícias à consolidação, crescimento e desenvolvimento
das empresas estabelecidas em Portugal e ao conse-
quente aumento da competitividade da economia nacio-
nal.

Neste contexto, decorre da revisão do Programa Ope-
racional da Economia (POE), com a criação do Pro-
grama de Incentivos à Modernização da Economia
(PRIME), a criação de um eixo de actuação estratégica
«Qualificação dos recursos humanos». Os seus principais
objectivos centram-se no reforço e na adequação das
qualificações e competências dos activos face às cres-
centes necessidades das empresas e organizações da
envolvente empresarial, no desenvolvimento e reforço
das competências dos recursos humanos destas entida-
des decorrentes do desenvolvimento de políticas activas
em sequência da identificação de falhas, na promoção
da qualificação de quadros técnicos especializados de
níveis 3 e 4 a inserir na economia e ainda em dotar
as empresas de quadros técnicos adequados ao desen-

volvimento e a um melhor posicionamento na cadeia
de valor.

Assim, importa que o presente regulamento específico
para a medida n.o 4 do eixo n.o 2 do PRIME, «Qua-
lificação dos recursos humanos», onde se financiam
exclusivamente investimentos em formação profissional,
através dos apoios do Fundo Social Europeu, compa-
tibilizando-se com os princípios e regras do quadro nor-
mativo daquele Fundo, contemple ainda a possibilidade
de realização de projectos de formação profissional
autónomos associados quer a estratégias de investimento
da entidade beneficiária, no caso das empresas e orga-
nizações da envolvente, quer a domínios estratégicos,
no caso de projectos a desenvolver no âmbito de par-
cerias e do Sistema de Incentivos a Projectos de Urba-
nismo Comercial (URBCOM), e ainda que regulamente
a componente formação decorrente do Programa Qua-
dros, lançado no âmbito do Ministério da Economia.

A experiência adquirida na execução do POE acon-
selha a adopção pelo presente regulamento específico
de disposições que, promovendo a simplificação no
acesso a este apoio, também facilitem a adequação desta
regulamentação às necessidades das entidades bene-
ficiárias.

Assim:
Manda o Governo, pelos Ministros da Economia e

da Segurança Social e do Trabalho, ao abrigo do
artigo 20.o e nos termos da alínea c) do artigo 6.o, ambos
do Decreto-Lei n.o 70-B/2000, de 5 de Maio, e do
artigo 8.o do Decreto Regulamentar n.o 12-A/2000, de
15 de Setembro, em conjugação com o n.o 3 da Reso-
lução do Conselho de Ministros n.o 101/2003, aprovada
em 10 de Julho, o seguinte:

1.o Que seja aprovado o Regulamento Específico dos
Apoios à Qualificação dos Recursos Humanos, nos ter-
mos do anexo à presente portaria e da qual faz parte
integrante.

2.o Que seja revogada a Portaria n.o 229/2001, apro-
vada pelos Ministros do Trabalho e da Solidariedade
e da Economia, publicada no Diário da República,
1.a série-B, n.o 66, de 19 de Março de 2001.

Em 20 de Outubro de 2003.

O Ministro da Economia, Carlos Manuel Tavares da
Silva. — O Ministro da Segurança Social e do Trabalho,
António José de Castro Bagão Félix.

ANEXO

REGULAMENTO ESPECÍFICO DOS APOIOS À QUALIFICAÇÃO
DOS RECURSOS HUMANOS

SECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 1.o

Objecto

O presente Regulamento define o regime jurídico
aplicável à concessão de apoios à formação profissional,
componente a co-financiar através do Fundo Social
Europeu (FSE) no âmbito do Programa de Incentivos
à Modernização da Economia (PRIME).


