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Regulamentação sobre os recursos micológicos
1995 – IF (Instituto Florestal) - Relatório sobre a situação dos

cogumelos silvestres
Divulgação sobre o direito de uso e fruição dos cogumelos
Normas de boas práticas à colecta
Normas regulamentadoras da atividade de colecta em áreas sob
gestão do IF
1996 – Lei de Bases da Política Florestal – Art. 11º «Gestão dos
Recursos Silvestres» da Lei n.º33/96

1997 - PDSFP (Plano de Desenvolvimento Sustentável da Floresta Portuguesa),
instrumentos de política

nos

1999 - Despacho SEA - Grupo de trabalho coordenado ICN - CMUL;
DGF; DGFQA; UTAD; U.ÉVORA, AFLOSOR e FORESTIS
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Objectivo :
• Ponto situação colheita e comércio;
• Circuitos de comercialização;
• Estratégia de intervenção e Plano preliminar de acção
2001 – Publicação de relatório do grupo de trabalho de 1999

2006 – A SEDRF cria Grupo de Trabalho - DGRF, DRATM e “ Pantorra”
Objectivo :

•

Elaborar proposta de regulamentação da colecta de
cogumelos silvestres

2007 – Apresentada uma proposta final (após várias revisões) de
regulamentação para a colecta de cogumelos silvestres
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As propostas de regulamentação visaram os seguintes objectivos:

• Proteger os cogumelos silvestres enquanto recurso natural e garantir a
produção sustentada

• Regularizar e introduzir nos canais económicos a atividade de colheita,
concentração e distribuição do recurso

• Promover o recurso, como bem direto não lenhoso da floresta, com impacte
na gestão e contabilidade das explorações/empresas florestais

• Salvaguardar o equilíbrio do ecossistema florestal e a continuidade das
espécies

• Garantir a sustentabilidade da sua exploração salvaguardando os aspectos
sócio económico da atividade em algumas regiões
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2009 -

Determinação da SEDRF para a elaboração de documento para o
sector florestal. Aprovado em Conselho de Ministros o Código
Florestal publicado no Decreto–Lei n.º 254/2009 de 24 Setembro
Art.º64º«Recursos micológicos»

2009 - Detectados problemas com a aplicação daquela legislação e a
impossibilidade de regulamentação eficaz do Código Florestal, a
Assembleia da República decreta a sua prorrogação pelo prazo de
360 dias na Lei nº116/2009, de 23 de Dezembro
2010

2011

-

Em Fevereiro a AFN apresenta à tutela proposta de alteração do
código.

A Lei n.º 1/2011 de 14 janeiro prorrogaram por 365 dias a entrada em
vigor do diploma.
Efectuada nova consulta aos parceiros . Elaborado texto final do
código e apresentada nova proposta à tutela.

2012 A Lei n.º 12/2012 de 13 março revoga o Decreto–Lei que aprova o Código
Florestal.
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Código Florestal
Regulamentação dos recursos micológicos centra-se nos aspectos relativos à
colecta, para fins de comercialização e autoconsumo.

 Os cogumelos como fruto da terra são propriedade do dono da terra
pelo que a colheita, em terra de outrem, tem de ser previamente
autorizada

 A colecta para comercialização obriga a licença de colector

 Estabelece locais de interdição de colheita tendo em vista a
salvaguarda dos consumidores

 Condicionalismos à colheita tendo em conta a salvaguarda das
espécies e dos ecossistemas
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Remete para Portaria:

 Lista das espécies objecto de colecta
 Credenciação de colector (procedimentos e emissão de licença)
 Regras associadas à atividade

PROJECTO “Promover os recursos micológicos”
Coordenação conjunta DGADR/AFN
Parcerias com DRAP Norte e Centro, ICNB,INRB,UTAD,FORESTIS,
URZE, ARBÓREA, AGUIARFLORESTA,CONFAGRI,CAP, ADPM,…

Objectivos

• Inventariação de cogumelos silvestres
• Exploração de cogumelos silvestres
• Formação e divulgação
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Produtos do Projeto

 Manual de Boas Práticas de Colheita e Consumo
 Guia de fichas técnicas das principais espécies de cogumelos
silvestres comestíveis

 Cursos de formação
• Formadores em micologia (Profissão Regulamentada - Portaria
n.º 90/2012)

• Técnicos (Profissão Regulamentada - Portaria n.º 90/2012)
• Colectores

 Ações de divulgação
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