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Medidas  para uma boa Gestão Florestal 
 
 
A ocorrência dos incêndios começa a ser cíclica e a percorrer as mesmas áreas cada vez em ciclos mais curtos, isto 
deve-se principalmente à desertificação do território e ao abandono da gestão da propriedade. Essa desertificação 
ocorre mais no Interior Norte e se repararmos, é a região que tem sido mais fustigada pelos incêndios florestais. 
Para contrariar essa tendência, teria que haver um regresso de muitas pessoas às aldeias e criar soluções que 
contribuam para a fixação das pessoas. Para isso o Estado e os municípios têm que apoiar as comunidades locais, 
principalmente aquelas que dependem diretamente da agricultura e da floresta, que no fundo são aquelas que ainda  
vão fazendo alguma gestão dos espaços agroflorestais. 
Para que as coisas melhorem, torna-se necessário por em prática um conjunto de medidas, desde a gestão da floresta, 
passando pela prevenção dos incêndios, coordenação e combate dos incêndios. Passamos a apresentar alguns 
contributos que poderão contribuir para a gestão florestal: 

 

A - Atribuição de subsídios para a limpeza florestal 
A atribuição de um subsídio por hectare para a limpeza florestal, já foi feita no período do Agro, através de um apoio 
pelas agroambientais. A ideia seria voltar a por em prática a atribuição desse subsídio por hectare, em que o produtor 
florestal assumia um compromisso por um período de 5 anos, com a obrigação de limpar a área inserida na candidatura 
todos os anos. Esta medida poderia ter algumas condicionantes, tais como: 

- Pessoas idosas que não teriam a possibilidade nem meios de efetuar essa limpeza; 
- Pessoas que detêm a posse das propriedades e não moram nos locais onde as propriedades se encontram; 
- Proprietários residentes nos locais das propriedades, mas igualmente sem meios para efetuar as limpezas; 

Para estes casos, as pessoas teriam que formalizar as candidaturas para o apoio à limpeza, sendo depois dada a 
possibilidade ao proprietário de escolher, entre uma lista apresentada, uma entidade para efetuar o serviço. Essa lista 
de entidades para prestar este serviço poderia ser constituída, em primeiro lugar, pelas equipas de sapadores locais, e 
em segundo lugar, as empresas locais que tivessem na sua atividade principal a limpeza e gestão florestal. Esta  
medida iria contribuir para contrariar a desertificação, ajudando a constituir novas empresas e novas equipas de 
sapadores florestais e, consequentemente, criando novos postos de trabalho. Aplicando esta medida, não podemos 
dizer que os incêndios florestais não irão existir, mas podemos dizer que provavelmente irão diminuir e certamente as 
áreas ardidas serão muito menores. 

 

O apoio por hectare, teria que ser quantificado tendo em conta vários parâmetros, tais como: 
- O tipo de povoamento; 
- A altura e densidade dos matos; 
- O declive e acessos ao local de intervenção; 

 

B - Realização do cadastro da propriedade florestal 
Para ser feita uma boa gestão florestal, temos que conhecer o nosso território. Só podemos fazer um bom diagnóstico e 
adotar soluções ajustadas aos problemas diagnosticados se conhecermos bem o nosso território. 
O cadastro da propriedade florestal pode não ser a solução para tudo, mas facilitará a atuação de determinadas 
medidas e a coordenação de todos os meios, tanto a nível da gestão, da prevenção e por fim do combate. 
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A realização do cadastro tem que ser assegurada pelo estado e envolver as associações e cooperativas locais na sua 
execução. Por sua vez, essas associações teriam de ter uma estreita ligação com as anteriores entidades que efetuariam 
as limpezas, para poder haver disponibilização da informação relativamente à propriedade. As duas ações teriam que 
funcionar em sintonia e num mesmo período temporal. 
Têm existido apoios pelo Fundo Florestal Permanente para a realização deste cadastro para as Zonas de Intervenção 
Florestal (ZIF), mas este conceito teria que ser alargado a todo o território. Com a realização desse cadastro ficaríamos a 
conhecer a localização da propriedade, o histórico da mesma, a aptidão florestal da propriedade, a área, etc. Este 
conhecimento poderia contribuir para ajustar a legislação atual das arborizações e de certa forma escolher as espécies a 
introduzir em cada parcela, evitando assim a continuidade vertical da mesma espécie, nomeadamente do eucalipto. 

 

C – Apoio na criação de novas infraestruturas florestais 
Todos os quadros comunitários têm apoiado a criação/construção, a manutenção e beneficiação de infraestruturas 
florestais, tais como a faixas de gestão de combustíveis (redes primárias e redes secundárias), caminhos florestais, e 
pontos de água para abastecimento dos meios de combate, etc. 
Atualmente, pouco tem sido feito pela gestão da propriedade, se não tivermos infraestruturas de apoio ao combate, se 
não existir uma boa rede viária florestal que compartimente a propriedade e que permita o acesso dos meios de combate 
aos locais onde ocorrem os incêndios. 
Este quadro comunitário prevê, à semelhança dos outros, o apoio à construção e beneficiação de infraestruturas   DFCI 
– Defesa da Floresta Contra Incêndios. No entanto, a forma como o PDR 2020 – Plano de desenvolvimento Rural está 
desenhado, os critérios de elegibilidade impostos, os limitados orçamentos para a medida e por fim os pareceres do 
ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, relativamente às ações propostas em candidaturas feitas 
inviabilizam a maior parte das candidaturas. 
Neste momento qualquer ação que vise efetuar investimentos na defesa da floresta contra incêndios, tem que estar 
prevista no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) do município da área de abrangência, tem 
que estar aprovado pela Comissão, (o que não é problema) e tem que ser aprovado pelo ICNF. Plano esse que é feito 
para 5 anos e muito difícil de se alterar, pode ser feito um pedido para ser revisto, mas cabe aos senhores técnicos do 
ICNF se aceitam ou não a revisão. Para além destas questões, verificam-se algumas lacunas por parte dos municípios, 
na medida em que não intervêm na gestão florestal, não propõem ações de construção ou beneficiação de 
infraestruturas florestais nos PMDFCI. Existem muitas candidaturas submetidas para a criação de faixas de gestão de 
combustíveis (redes primárias e redes secundárias), construção e beneficiação de caminhos, construção e beneficiação 
de pontos de água, que não cumprem os critérios de elegibilidade e logo não serão financiadas, só pelo fato de não 
terem sido previstas no plano. 

 
 

Apresenta-se de seguida um exemplo de Boas Práticas identificada no seio da Rede Animar: 
 
 

1) Bolsa de Terras do Sousa – Instrumento para a prevenção dos Incêndios Florestais 
A Bolsa de Terras do Sousa - um instrumento para a prevenção dos incêndios florestais foi um projeto desenvolvido pela 
Ader Sousa nos concelhos de Felgueiras, Lousada, Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel. 
A Bolsa de Terras tem por objetivo facilitar o acesso à terra através da disponibilização de terras, par arrendamento, 
venda ou outros tipos de cedência, quer sejam do domínio privado do Estado, das autarquias locais e de quaisquer outras 
entidades públicas, quer sejam pertencentes a entidades privadas, designadamente quando as mesmas estejam 
abandonadas/não utilizadas, através de uma melhor identificação e promoção da sua oferta. 

 

A Ader Sousa sendo uma entidade GeOP na área territorialmente delimitada da sua intervenção, abrangendo os 
municípios de Felgueiras, Lousada, Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel, pretende fomentar a cooperação com a 
proteção civil daqueles municípios com vista à elaboração de uma estratégia de prevenção dos incêndios, utilizando e 
adaptando todas as ferramentas legais que a Bolsa Nacional de Terras disponibiliza, que garanta uma maior capacidade 
de sensibilização das juntas de freguesia e dos proprietários florestais sobre as vantagens que a adesão ao programa, 
para além das fiscais. Poderá representar para a prevenção da floresta. 

 


