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1. Enquadramento



População resineira em Espanha

(fonte: estatísticas regionais de Castilla y Leon)
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N.º de resineiros em Castilla y León

Asociación Nacional de Resineros (ARN) estima un cifra de 1.500 resineros en 
toda España, de los cuáles 1.000 estaría ubicados en Castilla y León.

Los últimos provincia de Castilla y León, 2017: 943 resineros

90% da produção de Espanha na Comunidade de Castilla y Leon



População resineira em Portugal

• De acordo com a ResiPinus (comunicação pessoal), haverá cerca de 500 resineiros em PT

• Segundo uma estimativa do ICNF, o número de resineiros será de 600

• Face à produção e à produtividade em Castilla y Leon, estimam-se 615 resineiros.

Centro e Norte
94% da produção nacional



Fundamento do estudo

Existem estimativas (e estatísticas) sobre os resineiros, 

mas desconhece-se quem são, como exercem a profissão.

Conhecer o perfil dos trabalhadores resineiros, 

do ponto de vista sociolaboral, das condições de 

trabalho, das atitudes e perspetivas.



A Metodologia

Investigação por questionário, com perguntas fechadas, nas

regiões de maior produção de resina, procurando abranger

uma diversidade de resineiros.



O questionário

1. História do resineiro: 

2. Ofício da extração de resina

3. Condições no trabalho

4. Atitudes e motivações do profissional resineiro.

5. Questões socioprofissionais



O trabalho de campo

• 80 profissionais

• Inquéritos, sobretudo via telefone (em 91%)

• Entre dezembro de 2019 e julho de 2021.

• 35 resineiros, 

• Inquéritos presenciais

• Entre abril e junho de 2021

• Sete resineiros,

• Entrevistas

• Em fevereiro e março de 2020.

Espanha

Portugal

França



2. Resultados Espanha



Perfil dos resineiros

- Jovens que trabalham de forma autónoma, durante a campanha e 

inativos no inverno;

- Resineiros a tempo parcial, a resina como complemento de renda. 

Complementam com atividade: 

No setor agrícola e florestal

Noutros setores de atividade

- Resineiros com dedicação exclusiva à resina;

- Mulheres, titulares da exploração, trabalho em determinadas tarefas. 



Caraterísticas dos resineiros

Resineros mais novos, 

têm mais anos de escolaridade

Faixa etária

E estão há menos 

tempo na atividade

Anos de experiencia na atividade



Contributo para o rendimento familiar

E em 73% dos resineiros inquiridos, a resina é a principal fonte de rendimento
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Forma de trabalho

75% dos trabalhadores trabalham isolados

No entanto, 59% dos inquiridos têm ajuda de outras pessoas na 

campanha, sobretudo de familiares (65% dos casos que têm ajuda)

89% trabalham 
por conta própria

Forma jurídica laboral



Atitudes perante a atividade de resineiro

59% estão pouco ou nada 

satisfeitos com a remuneração e 

55% pouco ou nada satisfeitos

com o reconhecimento social

O que mais o satisfaz na profissão

Cerca de metade salientam a independência no trabalho

O que menos o satisfaz na profissão



Perceções quanto ao futuro

O que mais o preocupa relativamente ao futuro da profissão

Os filhos não colaboram em nenhuma das tarefas da atividade de 

resinagem (em 73% dos resineiros com filhos)



3. Resultados Portugal



O início da atividade

Cerca de metade iniciaram-se na 

atividade com um familiar

3%

31%

51%

9%
6%

Um amigo Outro resineiro

Familiar Alguém da indústria da resina

Outra situação

17%

17%

12%

9%

11%

14%

20%

Até 5 anos 5 a 10 anos 11 a 15 anos

16 a 20 anos 21 a 30 anos 31 a 40 anos

Mais de 40 anos

Grande dispersão pelo tempo de resinagem

Cerca de um terço até 10 anos de atividade



Atividade de extração

Quem trabalha por conta própria faz o contrato diretamente com o 

proprietário do pinhal; com grande variação do preço do aluguer da ferida.

Os assalariados trabalham ao mês ou por quantidade de resina extraída

43%

57%

Forma jurídica laboral

Conta própria Conta de outrém



Condições de trabalho

 Todos residem na residencia habitual, excepto o caso de um imigrante

 Todos os resineiros usam estimulante químico, à base de ácido sulfúrico, que 

compram

 Metade usam púcaro e metade usam saco de plástico, em função da região

 77% afirmam que têm seguro de trabalho e 

 94% afirmam que estão inscritos na Segurança Social.



Atitudes e predisposições

Gosto pela profissão, apesar da pouca satisfação com a remuneração

Muito 
satisfeito

Satisfeito
Pouco 

satisfeito
Nada 

satisfeito

Qual o grau de satisfação - gosto 
pela atividade?

73,5% 26,5% 0,0% 0,0%

Qual o grau de satisfação - esforço 
físico?

11,4% 54,3% 22,9% 11,4%

Qual o grau de satisfação -
remuneração?

11,4% 28,6% 54,3% 5,7%

Qual o grau de satisfação -
reconhecimento social da 
profissão?

5,7% 40,0% 17,1% 37,1%



Atitudes e predisposições

68%3%

8%

21%

Que características mais lhe agradam na sua profissão de 
resineiro?

Trabalhar ao ar livre O rendimento obtido

A independência no trabalho O gosto pessoal pela atividade

58%

7%

9%

12%

14%

Que características mais lhe desagradam na profissão?

Trabalhar sujeito à chuva, vento, frio

O rendimento obtido

As dificuldades em executar o trabalho de resinagem

O esforço físico necessário nesta profissão

O risco dos incêndios



A importância do rendimento da resina

3%
14%

31%

52%

Peso do rendimento da resina no rendimento do seu agregado 
doméstico

>10 a ≤25% >25 a ≤50% >50 a ≤75% >75 a 100%

83%

5%
6%

3% 3%

Principal origem do seu rendimento

Rendimento da resina

Salários de outras atividades da agricultura ou floresta

Atividade empresarial ou por conta própria na agricultura ou floresta

Reforma, pensão, subsídio de desemprego ou outra prestação social

Salários de outras atividades



4. Resultados França



Perfis dos resineiros

Resineiro a título experimental

Resineiro principiante (iniciou-se no âmbito do SustForestPlus)

Resineiro experiente, mais de cinco anos na atividade.

Duas condições perante a atividade:

- Empresário em nome individual, vende às empresas de primeira 

transformação, recebe por quantidade de resina

- Trabalhador por conta de outrem, empregado, silvícola, remunerado ao mês.



Alguns traços comuns

- A resinagem é uma atividade complementar; campanha de 4 a 6 meses

- Renova mecânica, com ferida circular e estimulante neutro, recolha 

hermética em sacos.

- Satisfação na profissão pelo trabalho ao ar livre, e com independência.

- Preocupações com a sazonalidade do trabalho e esforço físico (peso da 

máquina, poeiras)

- Desejam ter o reconhecimento do ofício / certificação profissional

- A principal preocupação relativamente ao futuro é a flutuação de preços 

da resina.



5. Sintese e notas finais



A salientar

Os resineiros são um coletivo diversificado;

É um trabalho duro e pouco reconhecido socialmente;

Apesar da baixa remuneração da atividade, ela é 

importante para o rendimento de algumas famílias;

É uma atividade marcada pela tradição familiar, mas 

as gerações mais novas não pretendem continuar.



À discussão

É crucial aumentar a produtividade do trabalho

(organização, formação, inovação), sem

Comprometer a produtividade futura dos povoamentos

(bom conhecimento técnico e boa gestão florestal), e 

Valorizar a resina, aproveitando as oportunidades da 

descarbonização da economia e da bioeconomia

(investigação, inovação e investimento).




