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A arborização dos baldios montanhosos de Portugal continental, iniciada na 1ª metade do 

século XX, na sequência do regime florestal (Decreto de 24 de Dezembro de 1901 - DG nº 296, 

de 31 de Dezembro; do Decreto de 24 de Dezembro de 1903 - DG nº 294, de 30 de Dezembro 

e do Decreto de 11 de Julho de 1905 - DG nº 161, de 21 de Junho) coincidiu com um período 

(1929-1952) de inexistência de um verdadeiro sistema de planeamento em Portugal, o qual 

consistia, fundamentalmente, numa actividade descontínua e muito rudimentar. 

Em 1935 surgiu a Lei da Reconstituição Económica (Lei nº 1:914, de 24 de Maio de 1935), com 

base na qual foi aprovada a Lei do Povoamento Florestal que estabeleceu a forma de aplicação 

do Plano de Povoamento Florestal. 

Ora, a Lei da Reconstituição Económica, destinada a cobrir o período decorrente entre 1935 e 

1959, não pode ser considerada como um plano, uma vez que nessa legislação, de longo prazo, 

não se vislumbram os elementos indispensáveis à sua produção como sejam, entre outros, 

uma base orgânica mínima, a definição quantificada e precisa dos objectivos e meios, a 

identificação de qualquer modelo macroeconómico de desenvolvimento ou a referência às 

fontes e sistema de financiamento próprios de um plano. 

Todavia, a par do mérito e da “novidade” do processo que, pela primeira vez entre nós, 

permitiu mostrar a necessidade de tratamento global destas questões (se bem que apenas ao 

nível das intenções), mais não se lhe deve do que um simples quadro de referência, mas muito 

importante para a realização de alguns investimentos estruturais. 

Surge, pois, neste contexto, o Plano de Povoamento Florestal, inserido numa reforma agrária 

que se pretendeu estabelecer a partir de 1934, visando a fixação da população activa no sector 

primário, através de um melhor aproveitamento produtivo do território, e possuindo diversos 

campos de actuação complementares. 



 
 

 

Este contexto foi propício ao aparecimento da Lei do Povoamento Florestal (Lei nº 1971 de 15 

de Junho de 1938), tendo como suporte cartográfico um conjunto de mapas dos anos 30, 40 e 

50 do século passado, devidamente complementados por diversas peças desenhadas, de que 

daremos alguns exemplos do Noroeste português. 

Este Plano de Povoamento Florestal (1939-1968) veio pôr fim à problemática da rentabilização 

dos terrenos baldios serranos, que se arrastava desde o séc. XIX, através da sua arborização, 

constituída quase exclusivamente por povoamentos contínuos de resinosas, com destaque 

para o pinheiro bravo (Pinus pinaster), por ser uma espécie pioneira pouco exigente em solo. 

No entanto, onde existia solo, foram plantadas folhosas, essencialmente castanheiros 

(Castanea sativa) e vidoeiros (Betula alba). Esta arborização foi, aliás, pensada com uma dupla 

finalidade: conter os processos de erosão/torrencialidade das bacias-vertentes e, ao mesmo 

tempo, rentabilizar os terrenos, então, considerados “improdutivos”. 

Este Plano, que vigorou entre 1939 e 1968, previa a arborização de 420000 hectares, a 

melhoria de 60000 hectares de pastagens, a constituição de reservas naturais e parques 

nacionais em cerca de 33500 hectares, o estabelecimento de 125 viveiros, a construção de 940 

casas de guardas e 140 postos de vigia, para além da instalação de uma completa rede de 

infra-estruturas viárias e de telecomunicações. Entre 1939 e 1974, contribuiu para a 

arborização de 287000 hectares, dos quais 272000 constavam deste Plano. 

 Assim, pretendemos apresentar alguns exemplos da cartografia e de peças desenhadas 

utilizadas no planeamento florestal da primeira metade do século XX em Portugal. 

 Com o Reconhecimento Florestal (a Norte do Tejo), da responsabilidade do Ministério 

da Agricultura, em 1935, surgiu um mapa à escala 1/500.000, que representa os baldios 

reconhecidos até esse ano, bem como os perímetros florestais. 

 Seguiu-se-lhe, em 1939, uma obra da Junta de Colonização Interna, do Ministério da 

Agricultura, que se desenvolve por 2 vol. e 3 tomos, destinada a complementar o trabalho de 

1935, em que é feito o reconhecimento dos baldios dos 18 distritos do continente, com 

cartografia à escala 1/50.000. 

Depois deste reconhecimento, a mesma Junta de Colonização Interna elaborou, em 1941, um 

Plano geral de aproveitamento dos baldios reservados (10 Distritos: Viana do Castelo, Vila 

Real, Bragança, Aveiro, Coimbra, Leiria, Viseu, Guarda, Évora e Faro), distribuído por 4 volumes 

e mapas à escala 1/50.000. 

Posteriormente, os projectos de arborização dos diferentes perímetros florestais das áreas de 

montanha, bem como projectos complementares (Caminhos Florestais, Melhoramento de 

Pastagens, …) que suportavam essas arborizações, dispõem de um valioso espólio cartográfico 

(diversas escalas) dos anos 30, 40 e 50, de que apresentaremos exemplos do Noroeste de 

Portugal.  



 
 

 

Ano após ano, os perímetros foram sendo dotados de infra-estruturas, ao mesmo tempo que 

se procedia à sua arborização. Assim, este conjunto cartográfico vem ainda acompanhado de 

peças desenhadas de Torres de Vigia, Aquedutos, Pontes, Alçados de Armazém de sementes, 

Casas de guarda, Infra-estruturas de apoio às pastagens, Cancelas,de que também não 

resistimos a apresentar alguns exemplos. 


