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Zona de Intervenção Florestal (ZIF) Alva e Alvoco - Defesa da Floresta Contra Incêndios, na forma de 

execução de Mosaicos de Parcelas de Gestão de Combustível 

 

A ZIF Alva e Alvoco, constituída pela Portaria n.º 1357/2006, de 30 de novembro, a 

primeira em Portugal, abrange a União de freguesias de Oliveira do Hospital e São Paio 

de Gramaços, a Freguesia de Nogueira do Cravo, a União de freguesias de Penalva de 

Alva e São Sebastião da Feira, a União de freguesias de Santa Ovaia e Vila Pouca da 

Beira, a Freguesia de São Gião, a Freguesia de Alvoco das Várzeas e a Freguesia de 

Aldeia das Dez, do Concelho de Oliveira do Hospital. 

Tem uma área total de 4741 hectares, sendo que 3686 hectares correspondem a área 

florestal. 

Foram executados 620 hectares de MPGC, 142 hectares de Rede Primária de Faixas de 

Gestão de Combustível (RPFGC) e 69 hectares de Rede Secundária de Faixas de Gestão 

de Combustível (RSFGC), nos anos de 2012 a 2015, o que resultou numa área ardida, 

após a intervenção, de cerca de 170 hectares. 

 

 

 

Identificação da iniciativa 

Defesa da Floresta Contra Incêndios, na forma de execução de Mosaicos de 

Parcelas de Gestão de Combustível (MPGC) e de Rede Primária e Secundária de Faixas 

de Gestão de Combustível na Zona de Intervenção Florestal (ZIF) Alva e Alvoco. 

 

 
Área geográfica de incidência 

A ZIF Alva e Alvoco, constituída pela Portaria n.º 1357/2006, de 30 de novembro, a 

primeira em Portugal, abrange a União de freguesias de Oliveira do Hospital e São Paio 

de Gramaços, a Freguesia de Nogueira do Cravo, a União de freguesias de Penalva de 

Alva e São Sebastião da Feira, a União de freguesias de Santa Ovaia e Vila Pouca da 

Beira, a Freguesia de São Gião, a Freguesia de Alvoco das Várzeas e a Freguesia de 

Aldeia das Dez, do Concelho de Oliveira do Hospital. 

Tem uma área total de 4741 hectares, sendo que 3686 hectares correspondem a área 

florestal. 

Foram executados 620 hectares de MPGC, 142 hectares de Rede Primária de Faixas de 

Gestão de Combustível (RPFGC) e 69 hectares de Rede Secundária de Faixas de Gestão 

de Combustível (RSFGC), nos anos de 2012 a 2015, o que resultou numa área ardida, 

após a intervenção, de cerca de 170 hectares. 

 

 
Entidade responsável 
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CAULE – Associação Florestal da Beira Serra, como Entidade Gestora da ZIF. 

 

 
Pessoa e forma de contato 

Presidente Executivo – J. Vasco de Campos 

Técnico de ZIF – Tiago Gonçalves 

E-mail: cauleflorestal@gmail.com 

Tel.: 238 609 025 / 918 128 510 

 

Breve descrição 

Os Mosaicos de Parcelas de Gestão de Combustível caracterizam-se por um conjunto de 

parcelas do território no interior dos compartimentos definidos pelas redes primária e 
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secundária, onde, através de ações de silvicultura, se procede à gestão dos vários estratos 

de combustível e à diversificação da estrutura e composição das formações vegetais, com 

o objetivo primordial de Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI). 

Os mosaicos foram desenhados tendo em conta os outros instrumentos de prevenção 

estrutural definidos pelos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(PMDFCI). A sua implementação no terreno está diretamente relacionada com a 

necessidade da gestão de combustíveis em locais específicos, com o intuito de aumentar 

a resiliência do território aos incêndios, nomeadamente àqueles de grande dimensão. 

Para a delimitação destas áreas seguiram-se vários critérios: análise do histórico dos 

incêndios florestais, a ocupação do solo, a exposição, os declives, assim como os 

diferentes índices de risco e perigosidade de incêndio. Atendeu-se, também, à rede de 

faixas de gestão de combustíveis definidas em PMDFCI. 

As intervenções realizadas foram o controlo de vegetação espontânea, redução de 

densidades e desramações e podas, de modo a promover a descontinuidade vertical e 

horizontal dos combustíveis, minimizando o risco e a progressão de incêndios no interior 

da Zona de Intervenção Florestal e aqueles que possam surgir do exterior. 

 

 
A Rede de Faixas de Gestão de Combustível é um conjunto de parcelas lineares de 

território, estrategicamente localizadas, onde se garante a remoção total ou parcial de 

biomassa florestal, através da afetação a usos não florestais e do recurso a determinadas 

atividades ou a técnicas silvícolas com o objetivo principal de reduzir o perigo de 

incêndio. 

A Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível (RPFGC) funciona como um 

elemento estruturante da paisagem rural, planeado e desenhado a uma escala distrital, a 

fim de desempenhar um conjunto de funções assentes na defesa de pessoas e bens e do 

espaço florestal: 

a) Função de diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, 

permitindo e facilitando uma intervenção direta de combate ao fogo; 

b) Função de redução dos efeitos da passagem de incêndios, protegendo de forma 

passiva vias de comunicação, infraestruturas e equipamentos sociais, zonas 

edificadas e povoamentos florestais de valor especial; 

c) Função de isolamento de potenciais focos de ignição de incêndios. 

A Rede Secundária de Faixas de Gestão de Combustível (RSFGC), de interesse municipal 

ou local, e, no âmbito da proteção civil de populações e infraestruturas, cumprem as 

funções referidas anteriormente e foram executadas as faixas que fazem ligação à Rede 

Primária. 
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De notar que, nas ações de desbaste e/ou aproveitamento da regeneração natural, foram 

sempre privilegiadas as espécies autóctones. 

O grande objetivo desta iniciativa foi conciliar a defesa da floresta contra incêndios com 

a criação de espaços florestais de elevada biodiversidade, aliando a produção à 

conservação da natureza. 


