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Duarte Marques 

geral@aguiarfloresta.org 

www.aguiarfloresta.org 

Produtos não lenhosos: 

mel, cogumelos 

Parque de Exposições de Braga,  22 de Março de 2012 

      FLORESTA 

As oportunidades do uso múltiplo 
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AGUIARFLORESTA 

Associação sem fins lucrativos; 

Fundada a 7 de Fevereiro de 2003; 

Área de intervenção – concelhos de Trás-os-Montes (Vila Pouca 
de Aguiar e limítrofes) 

Técnicos florestais e de áreas afins 

3 Equipas de Sapadores Florestais; 

Visa o desenvolvimento florestal sustentável e a preservação 
ambiental.  

mailto:geral@aguiarfloresta.org
http://www.aguiarfloresta.org/
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MEL 
• Valorização dos recursos 

apícolas 
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      Apicultura 

• Esta atividade apresenta potencial na região em especial nos 
concelhos de Vila Pouca de Aguiar e Ribeira de Pena produzindo 
mel de alta qualidade. 

 

• A AGUIARFLORESTA vem desenvolvendo iniciativas para reunir as 
condições institucionais, organizacionais e estruturais necessárias 
para que esta fileira evolua para uma apicultura mais eficiente e 
atividade consistente, capaz de permitir aos produtores um 
futuro mais promissor. 

Produtividade 
 

A valores médios de produção de mel 
20kg/colmeia/ano a preços de mercado 

(2,5€/kg) 
 

50€/colmeia/ano 
(valores médios para uma colmeia regular, sem considerar custos de produção e 

rendimentos dos outros produtos da colmeia) 

6 
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Constituição de Zona Controlada 
para os concelhos de VPA e RP 

Constituição de 
Zona Controlada 

  Zona onde se pretende ter um controlo ativo no rastreio 
de doenças apícolas, de modo a conjugar esforços no seu 
tratamento e evitando a entrada e proliferação de doenças 
de declaração obrigatória. 
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Zona Controlada 
OBJECTIVOS: 

- Diminuir a incidência das doenças das abelhas. 

- Atingir o estatuto de zona indemne para cada doença 

- Realização de Análises (Determinação da prevalência das 
doenças das abelhas na Zona Controlada) 

- Ações sanitárias e de tratamento concertadas ou simultâneas 

- Controlo de focos de doença 

- Desinfeção sistemática de material e equipamento 

Apoio aos apicultores 

- Manutenção da Zona Controlada 

- Assistência técnica aos apicultores 
 - sanidade apícola 

 - segurança alimentar 

 - licenciamento de melarias 

 - apoio a projetos apícolas  

- Apoio à venda de mel e outros 
produtos da colmeia 

- Fornecimento de material apícola 

- Formação 
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Apoio aos apicultores 

Zona Controlada/2011 
N.º Apicultores 82 

N.º Apiários 143 

N.º Colmeias 2800 

N.º Cortiços 167 

PAN/2011 
N.º análises  102 

Tratamentos totalidade dos apicultores 

Quadros / ceras totalidade dos apicultores 

Apoio técnico totalidade dos apicultores 

Ações de formação 5 

Oportunidades 

• Boas capacidades produtivas, em particular, em 
termos qualitativos 

• Atividade com relevância económica, social e 
ambiental  

• Novos produtos (própolis, pólen,…)  e serviços da 
apicultura (polinização de pomares,…) 

• Cobertura do território nacional de organizações de 
apoio produção e comercialização  

12 
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Mapa das espécies 
de flora melífera 
mais importantes 
em Portugal 
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Fragilidades 
• Baixa formação/qualificação dos apicultores / 

interessados 

• Instabilidade climática 

• Problemas crescentes na sanidade apícola 

• “Febre” da apicultura, expectativas muito altas 
nos novos investimentos nesta área  

• Fragilidade das organizações do sector, 
estruturação da fileira, falta a consolidação das 
estruturas de apoio aos apicultores, canais e 
redes de escoamento 

 17 

Apostas futuras  
•Reforçar a formação dos apicultores – plano de formação PAN  
•Melhorar o sistema de informação geográfica da Zona 
Controlada da AGUIARFLORESTA 
•Aumentar a vigilância e o controlo da actividade apícola, em 
particular das condições sanitárias, em colaboração com as 
entidades competentes 
•Garantir cumprimento conjunto do plano de tratamentos 
definido pela totalidade dos apicultores instalados na Zona 
Controlada 
•Encontrar alternativas de escoamento que acrescentem valor 
aos produtos apícolas – desenvolvimento da comercialização 
•Reforço do apoio técnico - melhorar as condições produtivas 
•Apostar na inovação, desenvolvimento de produtos e serviços 
diferenciados  
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COGUMELOS 

Valorização dos recursos 
micológicos 

Micologia 
 

Atividade com potencial na 

região. 

 

A AGUIARFLORESTA tem 

vindo a desenvolver um 

conjunto de serviços de 

apoio aos proprietários 

florestais da região e à 

população em geral que 

visam a maximização do 

aproveitamento deste 

recurso 



23-03-2012 

11 

Produtividade 

 

A valores médios de 40 kg/ha/ano a preços 
de mercado (5€/kg) 

 

100 €/ha/ano 
(valores médios para um povoamento instalado com mais de 15 anos sem 

implementação de ações melhoradoras) 
21 

MODELO DE GESTÃO MISTO 

Cogumelos silvestres Cogumelos de 

cultivo (saprófitas) Gestão do recurso: a partir 
da regulamentação das 

apanhas e com a 
intensificação da produção 

com as inoculações, 

silvicultura fúngica, gestão 
do pastoreio e rega. 

Produção de cogumelos: 
a partir de resíduos 

lenhosos provenientes da 
intervenção nos 

povoamentos 

Comercialização 



23-03-2012 

12 

CORTES DE REGENERAÇÃO 

INTERVENÇÕES CONSIDERAÇÕES FÚNGICAS 

Métodos de corte Não realizar cortes rasos ou por faixas com > 30m  

Preparação do terreno Evitar lavouras intensas e arranque de cepos 

Resíduos de cortes Realizar trituração 

Reflorestação Favorecer povoamentos mistos 

PRÁTICAS CULTURAIS 

Limpeza (controlo de 

vegetação espontânea 
Se elevada densidade e nunca químico 

OUTRAS CONDICIONANTES DA GESTÃO 

Clareiras Por baixo (árvores dominadas) 

Podas Permitir a entrada de luz 

Distribuição espacial Tendência para a irregularidade 

Distribuição temporal Permitir a regeneração do micélio 

Gestão da fauna Controlo da população de Javali 

Infra-estruturas Desconcentração da pressão recolectora 

Inoculações 

Lactarius deliciosus em 

Pinhal 

Boletus spp. em Souto e Carvalhal 
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Produção de cogumelos de cultivo 

Valorizando os resíduos lenhosos 
provenientes da exploração florestal 

Apoio aos produtores 

 - Assistência técnica aos produtores 

 - silvicultura fúngica 

 - inoculações 

 - apoio a projetos micológicos 

- Comercialização de cogumelos 

- Fornecimento de inóculo para ações 
de produção e/ou micorrização 

- Formação e sensibilização 
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Apoio aos produtores 

 

Cogumelos silvestres 

•Gestão do recurso Micológico  em área piloto - Baldio de Souto; 

•Comercialização de cogumelos silvestres; 

•Criação de esquema logístico de suporte ao escoamento dos 

cogumelos 

•Realização de inoculações experimentais em pinhal, carvalho e 

souto 

•Realização de Ações de divulgação e promoção: Palestras, 

Sessões de informação e formação, encontros gastronómicos, 

concursos micológicos,… 

•Projeto Parque Micológico 

 

•Cogumelos de cultivo 

•Produção de cogumelos em troncos de madeira – Shiitake 

Proprietários: 
 

•Participação económica num recurso que lhe pertence; 
 

•Controlo da circulação de pessoas nas suas propriedades; 
 

•As acções promotoras da produção de cogumelos coincidem com as 
boas práticas florestais, favorecendo a evolução dos povoamentos e 
consequentemente o aumento das produtividades lenhosas; 
 

•Manutenção do potencial produtivo do recurso micológico através da 
implementação de normas de apanha; 
 

•Gestão integrada deste recurso com os outros (Ex. caça, apicultura, 
exploração florestal, etc.) 
 

•A regulamentação da exploração do recurso micológico permite a 
promoção de acções de turismo ambiental (MICOTURISMO) que visam a 
divulgação dos cogumelos silvestres e promovem, paralelamente, a 
preocupação ambiental dos proprietários.  

Benefícios da gestão do recurso 

micológico 
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Apanhadores: 
 

•Beneficiam das acções de formação acerca de espécies com interesse 
comercial e normas de apanha; 

 
•A gestão especializada do recurso induz acréscimos na produção de 

cogumelos, pelo que de uma forma geral aumenta o rendimento dos 

apanhadores. 
 

•O controlo do número de apanhadores por unidade de área impede invasões 
fazendo com que cada apanhador recolha mais cogumelos; 

 

•A proibição de praticas de apanha destrutivas leva a uma sustentabilidade do 
recurso de que todos beneficiam; 

 
•A concentração da venda dos cogumelos pode ser vantajosa também para os 

recolectores. 

Benefícios da gestão do recurso 

micológico 

Compradores: 
 

• A gestão sustentável do recurso micológico, por si só conduz à 

sustentabilidade da sua actividade; 

 

• A concentração das compras reduz os custos de aquisição da 

matéria-prima; 

 

• A clarificação do circuito comercial torna esta actividade menos 

sinuosa. 

Benefícios da gestão do recurso 

micológico 
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Oportunidades 

•Organização do sector (regulamentação, formação 

aos apanhadores e técnicos,… 

•Melhoria da produção (gestão profissional dos 

espaços florestais, redução das mobilizações,… 

•Aumento da rentabilidade ao produtor/recoletor 
(boas práticas, centro de recolha de cogumelos,… 

•Compatibilização dos distintos recursos com o 

aproveitamento micológico 

•Novos produtos (cogumelos secos, 

transformados,…)  e serviços da micologia 
(inoculação, mico-gastronomia, fotografia 

micológica,…) 
 

Fornos de Algodres,  28 de Novembro de 2009 
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Fornos de Algodres,  28 de Novembro de 2009 

Fornos de Algodres,  28 de Novembro de 2009 
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Fornos de Algodres,  28 de Novembro de 2009 

- Almoço Micológico – Taberna Regional, dinamizado pela 
AGUIARFLORESTA e Montes de Encanto, lda 
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- Concurso Micológico Infantil, dinamizado pela AGUIARFLORESTA 

- Plantação de árvores micorrizadas, dinamizado pela AGUIARFLORESTA 
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- Jantar Micológico, dinamizado pela AGUIARFLORESTA 

Fornos de Algodres,  28 de Novembro de 2009 
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Fragilidades 

•Desregulamentação da apanha / más práticas de 

apanha 

•Abandono dos ecossistemas florestais / incêndios 

•Mobilizações de solo intensas / densidades de 

gado excessivas 
•Baixa formação dos produtores / interessados 

•Irracional otimismo no sector, expectativas muito 

altas nos novos investimentos nesta área  

•Ausência de organizações no sector, escassa 

estruturação da fileira, falta a consolidação das 
estruturas de apoio aos produtores, canais e redes 

de escoamento 
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Apostas futuras 

•Formar e informar produtores, recolectores e 

técnicos 

•Ampliar o centro de recolha – desenvolvimento da 

estruturação da fileira – produção / acondicionamento 

/ comercialização 
•Reforçar o apoio técnico aos produtores / 

apanhadores  

•Apostar na inovação, desenvolvimento de produtos e 

serviços diferenciados 

•Aplicar o modelo de gestão misto a outras áreas 
•Aumentar a produção de cogumelos de cultivo – 

Shiitake e outras espécies 

Duarte Marques 

 
AGUIARFLORESTA 
E.N. 2 - Centro de Camionagem - loja 4 
5450-011 Vila Pouca de Aguiar  

 

Muito 

obrigado! 


