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Produtos florestais não lenhosos (PFNLs) 
Non-wood forest products (NWFPs) 

“Produtos de origem biológica, para além da madeira, 
provenientes da floresta, de outras áreas arborizadas 
e fora da floresta” (FAO, 1999) 

 

 Pelo menos 150 PFNLs (espécies vegetais e animais) são importantes 
em termos de comércio internacional 
 

  Podem ser uma importante fonte de rendimento a nível local 
(comunidades rurais) 
 

 O interesse tem aumentado nos últimos anos e tornaram-se um tema 
importante de investigação 



Abordagem do modelo pericial 

 Fornecer uma ferramenta de apoio aos proprietários 
florestais e aos consultores florestais com o objetivo de: 
 

 Diversificar a sua carteira de produtos florestais 
 

 Distribuir os riscos socioeconómicos relacionados com a atividade 
 

 Contribuir para a conservação da biodiversidade 
 

 Atrair proprietários florestais em novos negócios de PFNLs e incentivar 
a gestão sustentável dos recursos florestais 

 

A abordagem do modelo pericial aplicado foi desenvolvido por Huber et al. (2015) no âmbito do projeto StarTree FP7  

n.º 311919 KBBE.2012.1.2-06 “StarTree – Multipurpose trees and non-wood forest products a challenge and opportunity” 

 



Questões de investigação 

Quais são os produtos florestais não lenhosos 
(PFNLs) mais promissores no Alentejo? 
 

Quais são os critérios mais importantes para definir 
o potencial dos PFNLs de acordo com os 
especialistas?  
 

O ranking dos PFNLs é influenciado pelo peso dos 
critérios analisados? 

 



Dados e metodologia 



Área de estudo: Alentejo (NUTS II) 

Área total: 3 160 490 ha 
 

Domina a propriedade privada 

Localização Distritos e concelhos 

Fonte: DGT (2016) 

O setor primário representa 
14% da população empregada 
 

 

Em 2014 as exportações 
representaram 6.0% das 
exportações nacionais 

757 302 habitantes  
(7.2% da população Portuguesa) 
 

Baixa densidade populacional:  
24.0 habitantes/km2  
(PT: 114.5 habitantes/km2) 



 

71% 

Área de estudo: Alentejo (NUTS II) 

Área florestal: ± 1.4 million ha 

(43% da área total) 
 
 
Povoamentos florestais  
(% da área florestal): 
 

Sobreiro: 48% 

Azinheira: 23% 

Eucalipto: 15%  

Pinheiro-manso: 9% 

Pinheiro-bravo: 4% 

Uso do solo Povoamentos florestais  

Fonte: Uva (2014) 

O Alentejo foi a única região onde 
a área florestal aumentou 
entre1995 e 2010 (cerca de 250 
km2) 



Produtos florestais não lenhosos(PFNLs) 

Fonte: FAO (1999) em Wong & Prokofieva (2014), modificado 

Animal origin 



 Cogumelos 

 Boletos (Boletus edulis) 

é o cogumelo comestível mais comum em povoamentos 
de sobreiro 

 

 

 Plantas aromáticas 

 Lavanda amarela (Lavandula viridis) 

planta com um grande potencial de mercado devido à 
sua singularidade 

Produtos florestais não lenhosos (PFNLs) 

Fonte: DGADR & ICNF (2013) 

Fonte: Pereira (2016) 



Produtos florestais não lenhosos (PFNLs) 

 Produtos de árvores 

 Cortiça (Quercus suber) 

Portugal é o maior produtor mundial. Em 2010 
as exportações representaram cerca de 2% do 
total das exportações nacionais 

 

 Pinhão (Pinus pinea) 
desempenha um papel importante na promoção 
da economia regional 

 

 

 Resina (Pinus spp) 
nos últimos anos a exploração de resina tem 
vindo a aumentar  

 

 



 Origem animal 

 Mel (Apis mellifera) 

a maior área nacional DOP (Denominação de Origem 
Protegida) de mel está localizada no Alentejo - "Mel do 
Alentejo" 

 

 

 

 Coelho (Oryctolagus cuniculus) 

é uma das espécies mais caçadas na região 

Fonte: DeBold (2016) 

Produtos florestais não lenhosos (PFNLs) 



Fases da aplicação do modelo pericial 

• estruturar o 
problema de 
decisão: objetivo > 
critérios > sub-
critérios > 
alternativas 

Hierarquia 
AHP 

• nomear peritos 
regionais 
(stakeholders) e 
especialistas na 
área florestal 

Painel de 
peritos 

• incorporar as 
opiniões dos 
stakeholders 
relativas aos 
critérios e sub-
criérios 

Método de 
Delphi 

• aplicar na 
análise das 
alternativas 
(experiência dos 
peritos ) 

Comparações 
de pares AHP 



 

NÍVEL 4: 

ALTERNATIVAS 

NÍVEL 1: 

OBJETIVO 

NÍVEL 2: 

CRITÉRIOS 

NÍVEL 3: 

SUB-CRITÉRIOS 

NWFP 

potential 

Potencial 

institucional 

Potencial de 

mercado 

Requisitos 

Recurso 

potencial 

Boletos 

Cortiça 

Pinhão 

Resina 

Lavanda 
amarela 

Mel 

Coelho 

Potencial de 
cooperação 

Valor corrente de 
produtos finais 

Baixos recursos 
para o valor final 

do produto 

Potencial de 
inovação futura 

Instrumentos 
políticos de apoio 

Tempo para a 
produção 

Tempo para a 
colheita 

Recursos 
(investimentos 
necessários) 

Requisitos de 
conhecimento 

Baixo nível de 
ameaças 

bióticas/abióticas 

Potencial de 
exclusão 

Singularidade 

Quantidade 

Competitividade 

Diversidade de 
produtos finais 

Estruturação do 
problema de decisão 

• Objetivo: “identificar os PFNLs mais 
promissores na região do Alentejo” 

 

• Critérios (específicos para a região) 

 

• Sub-critérios (específicos para o 
proprietário florestal) 

 

• Alternativas (sete PFNLs 
selecionados) 

 

 

 

 

 

 



Painel de peritos 

• 12 stakeholders portugueses 
do Grupo Regional de 
Stakeholders do StarTree 

 

 

• 4 peritos do CEF-ISA (2 
professores e 2 investigadores) 

 
 

 

 



Participação dos stakeholders 
(ponderações regionais) 

Subcriteria (Subcritério) Rating (Classificação) Criteria (Critério) Ranking (Posição)

Competitiveness 
(Competitividade)

Market potential
(Potencial de mercado)

Current end product diversity 
(Diversidade corrente de produtos finais)

Current end product value
(Valor corrente de produtos finais)

Low resource input for end product value
(Baixa entrada de recursos para o valor final do produto)

Sum needs to be 10 current 0

Future innovation potential
(Potencial de inovação futura)

Institutional potential
(Potencial institucional)

Supporting policy instruments
(Instrumentos de apoio de politica florestal existentes)

Potential for cooperation
(Potencial de cooperação)

Sum needs to be 10 current 0

Time needed for production
(Tempo necessário para a produção)

Requirements
(Requisitos)

Time needed for harvesting
(Tempo necessário para a colheita)

Resources (needed investements)
(Recursos - investimentos necessários)

Required skills/know-how
(Requisitos de conhecimento/ saber fazer)

Sum needs to be 10 current 0

Low level of threats (biotic/abiotic)
(Baixo nível de ameaças - bióticas / abióticas)

Resource potential
(Recurso potencial)

Exclusion potential
(Potencial de exclusão)

Uniqueness
(Singularidade)

Quantity
(Quantidade)

Sum needs to be 10 current 0 Sum needs to be 10 current 0

1.º) Iniciar o inquérito com o preenchimento da tabela dos subcritérios

SUBCRITÉRIOS - específicos para o proprietário (visão integrada dos produtos florestais não lenhosos - 

NWFP: cogumelos, cortiça, pinhão, resina, plantas aromáticas/medicinais, caça e mel)

2.º) Preencher após concluído o preenchimento dos subcritérios

CRITÉRIOS - específicos para a região do Alentejo

Nota: Para cada subcritério e critério existe uma explicação detalhada relativa ao que se refere, com exemplos. Para ter acesso a esta explicação passe o rato no canto superior 

direito da célula do subcritério ou critério que pretende analisar
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Participação dos especialistas 
(ranking dos PFNLs) 

• Comparações de pares dos PFNLs selecionados em relação à sua 
preferência/adequação para cada sub-critério 
 

• O software utilizado na comparação de pares foi o Expert Choice 
 

• Os peritos tiveram que indicar a preferência individual de uma alternativa 
numa escala de classificação de 9 pontos 

 

 

 

 

• A consistência de cada matriz de comparação de pares foi assegurada (CR 
<0,10) 
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• Os peritos tiveram que indicar a preferência individual de uma alternativa 
numa escala de classificação de 9 pontos 
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Resultados 



RANK CRITÉRIOS PONDERAÇÃO PRIORIDADE GERAL 

1 Potencial de mercado 0.3727 37.3% 

2 Recurso potencial 0.2636 26.4% 

3 Requisitos 0.2091 20.9% 

4 Potencial institucional 0.1546 15.5% 

 TOTAL 1.0000 100.0% 

 

Critérios 



Sub-critérios 



Potencial de mercado 



Potencial institucional 



Requisitos 



Recurso potencial 



RANK 
PRODUTO FLORESTAL  

NÃO LENHOSO 
PONDERAÇÃO PRIORIDADE GERAL 

1 Cortiça 0.2695 27.0% 

2 Pinhão 0.1757 17.6% 

3 Lavanda amarela 0.1680 16.8% 

4 Boletos 0.1115 11.2% 

5 Resina 0.1062 10.6% 

6 Mel 0.0935 9.3% 

7 Coelho 0.0756 7.6% 

 TOTAL 1.0000 100.0% 

 

Ranking dos PFNLs 



Igual ponderação 

Análise sensitiva 



Ponderações resultantes da 
interação dos stakeholders 

Análise sensitiva 



Conclusões 



Respostas às questões de investigação 

 Os PFNLs mais promissores no Alentejo são: 

 Cortiça 

 Pinhão 

 Lavanda amarela 
 

 Os critérios mais importantes na definição do potencial dos 
PFNLs: 

 Potencial de mercado(37%) 

 Recurso potencial (26%) 
 

 O modelo de análise demonstrou ser robusto: 

 a classificação dos PFNLs não se alterou muito com os pesos dos 
critérios 

 



Vantagens e desvantagens do modelo 

 Vantagens 
 

 É de interesse prático para diferentes grupos 
 

 As soluções geradas pelo modelo podem ser facilmente 
interpretadas em termos úteis 

 

 É relativamente fácil interagir com os stakeholders, a fim de obter os 
pesos que refletem as correspondentes preferências 

 

 É expedito de baixo custo 

 

 Desvantagens 
 

 Número limitado de alternativas a considerar 

 



Investigação futura 

 Desenvolver a metodologia especificamente para lavanda 
amarela 
 

 Aplicar essa metodologia a outras regiões de Portugal, para 
diferentes PFNLs (específicos da região) 
 

 Aplicar técnicas conjuntas:  
 a utilização simultânea de técnicas de apoio à decisão, tais como SIG e 

AHP, ou Geoestatística e AHP, para obter precisão espacial 

 



Obrigada! 

http://star-tree.eu 


