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A Resipinus – Associação de Destiladores e Exploradores de Resina é a 
única associação representativa do setor da resinagem em Portugal.

Foi fundada em 2013 e os seus associados são resineiros e industriais de 
1ª transformação. A criação desta associação resulta da necessidade de se 
por fim à falta de representação dos profissionais do setor da resinagem.

Representação da atividade da resinagem, da sua importância e interesse 
ao nível da sociedade em geral e das instituições oficiais e governamentais 
em particular, ao nível nacional e internacional

Integração da atividade dos resineiros – resinagem – na gestão e proteção 
florestal

Dignificação da atividade e da profissão de resineiro



Dinâmica territorial (como?)

• Desenvolvimento de atividades no meio rural

• Obtenção de rendimentos pela gestão do território

• Valorização do património

• Proteção do patrimonio

• Sustentabilidade do emprego / atividade

• Segurança

• Dignificação da atividade e das condições de trabalho

• Objetivos comuns



Contributos da resinagem para a dinámica territorial:

– Criação de emprego diretamente dependentes da existência de áreas florestais

(um posto de trabalho/20 ha de floresta, diariamente durante 7 a 9 meses)

– Produção sustentável e relativamente estável com rendimentos (rendas) regulares

– Percepção pelas proprietários e populações locais/rurais da importância

económica da floresta (salários + rendas)

– Diminuição do risco 

– Rendimentos do trabalho e das rendas ficam no espaço rural de produção

Como podemos valorizar os 

nossos pinhais?



Contributos da resinagem para a 

dinámica territorial

PREVENÇÃO PRODUTIVA.
• A resinagem é praticamente a única atividade no setor que, enquanto produtiva, contribui para: 

• 1. Prevenção (diminuição de carga de combustível)

• 2. Melhoria de acessibilidades (rede viária) 

• 3. Vigilância dissuasória

• 4. Deteção (de atividades indevidas, de incêndios, pragas e doenças)

• 3. Primeira intervenção

• 6. Perfeito conhecimento do território (apoio ao combate alargado)

Não há outra actividade florestal que garanta uma presença humana tão intensa na floresta 
durante o verão, enquanto se extrai uma matéria prima natural e sustentável

Importância da resinagem na Defesa Contra Incêndios Rurais



Contributos da resinagem para a 

dinámica territorial:

• Rendimento obtido com a produção lenhosa:

• 6 m3/ha/ano x 15 € /m3 = 90 €/ha/ano

• Ao fim de 35 anos (no momento do corte) = 3.150 €/ha

• Abandono, sobretudo pela elevada probabilidade de arder e não render

• Rendimento obtido com a renda da resina (aluguer bicas):

• Quanto? 450 bicas/ha x 0,20 €/bica = 90 €/ha/ano

• Quando? Todos os anos…

• O que fazer? Trabalhar / gerir (quase sem investir…)

• Produz resina e madeira

• Duplica o rendimento facilitando a gestão e a proteção



• Económica (produto): 

– Criação de Riqueza

– Permite obter rendimento para além da madeira

– Contribuição para o aumento das exportações.

• Social (atividade):

– Criação de emprego diretos e desenvolvimento rural

– Afixação de população em meio rural

– Percpeção da importância dos pinhais

• Ambiental:

– Recurso natural

– Exploração ecologicamente sustentável: pode-se resinar a mesma 

arvore durante cerca de 25 anos

Contributos da resinagem

para a dinámica territorial:



Contributos da resinagem para a 

dinámica territorial:

Importância da resinagem na Defesa Contra Incêndios Rurais
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Ameaças / limitações



Ameaças / limitações



RESINAS
DERIVADAS

DO PETRÓLEO

RESINAS
DERIVADAS 
DO PINHEIRO

RESINAS
DERIVADAS

DO PETRÓLEO

Produção Global de 
Resinas: 2.610 kTon

Ameaças / limitações

Fonte: Alex Cunningham, PCA
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Produção Global de 

Diversos Tipos de 

Breu: 1.240 kTon

BREU
63 %

TALL OIL
36 %

WOOD
1 %

Ameaças / limitações

Fonte: Alex Cunningham, PCA
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INDIFERENCIAÇÃO = INDIFERENÇA (?)

Industria 2ª Transformação

Industria 2ª Transformação

Colofónia

Terebentina

Industria 1ª Transformação

Resinagem na floresta



RESINAS
DERIVADAS
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DERIVADAS

DO PETRÓLEO

URGENTE

• Integração da exploração de resina na gestão e proteção
florestal.

• Valorização de produção natural sustentável associada ao
desenvolviemnto rural e à integração territorial. 
• Essencial / indispensável - favorecer a produção de resinas

naturais para a manutenção e desenvolvimento da atividade
através do aumento de rendimentos que permitam melhorar / 

dignificar as condições de trabalho e de investimento.  



Financiamos (Europa / Portugal):

• Investimentos diferidos e não produtivos (prevenção)

• Investimentos reativos e não produtivos (combate)

• Pagar para não fazer (set asside)

Será que não podemos / devemos:

Promover o desenvolvimento rural por diferenciação positiva de um produto

natural sustentável versus derivados de petróleo ou sub-produtos da industria?

Em particular para produtos de consumo humano?

Ameaças / limitações

DIFERENCIAÇÃO POSITIVA
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Rua Anzebino da Cruz Saraiva
Edifício Beira Rio, Lote 9, Loja 5,
2415-371 Leiria
Portugal

910909882

info@resipinus.pthttp://www.resipinus.pt/

https://www.facebook.com/resipinus



Obrigado pela atenção e 
pelo que possam fazer 
para salvar a atividade


