
Iniciativas de Boas Praticas de Gestão Florestal 

Perante a grave problemática dos incêndios, e contribuindo para a prevenção dos incêndios  

no território da TAGUS, apresentam-se de forma sucinta, algumas iniciativas de Boas Praticas 

de Gestão Florestal. 

 

A TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, surgiu em 1993 

para dar resposta às necessidades de criação e aplicação de uma estratégia para o 

Desenvolvimento Local dos concelhos de Abrantes, Constância e Sardoal, tendo como objetivo 

primordial, o desenvolvimento rural em todas as suas componentes e a melhoria das 

condições de vida das populações residentes. 

 
Perante a grave problemática dos incêndios, e contribuindo para a prevenção dos incêndios  

no território da TAGUS, apresentam-se de forma sucinta, algumas iniciativas de Boas Praticas 

de Gestão Florestal. 

 
Concelho Abrantes 

 

 
ZIF Aldeia do Mato 

 
 

Identificação da iniciativa: 

 PRODER - Acção 2.3.2.1 - Recuperação do Potencial Produtivo - Recuperação de 

Áreas Ardidas (Maio de 2012 a Maio de 2013); 

 PRODER - Acção 2.3.1.1 – Defesa da Floresta Contra Incêndios ( Junho de 2013 a 

Fevereiro de 2015) 

 

Área geográfica de incidência – ZIF da Aldeia do Mato – 6877.56ha 
 
 

Entidade responsável - GESTIVERDE - Gestão Rural Ld.ª, com NIF 503512109 e sede em Rua 

Dom Lopo de Almeida, Lote 81, r/c esq., 2200-281 ABRANTES. geral@gestiverde.pt 

 

Pessoa e forma de contato – Eng.º Florestal André Mendes Nunes – 916607099 
 
 

Breve descrição 
 
 

A atividade da ZIF foi apoiada através dos fundos comunitários e nacionais para o sector agro- 

florestal pela Acção 2.3.2.1 - Recuperação do Potencial Produtivo - Recuperação de Áreas 

Ardidas (Maio de 2012 a Maio de 2013) do PRODER com abrangência de 188,88 hectares  

com cerca de 25 proprietários. 

Após os incêndios de 2003 e 2005, houve uma recuperação de áreas ardidas, através da 

arborização de áreas de matos com pinheiro manso e sobreiro e controlo de densidades 

excessivas de pinheiro bravo e sua desramação; 

 
Foi também através da Acção 2.3.1.1 – Defesa da Floresta Contra Incêndios (Junho de 2013 
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a Fevereiro de 2015) com abrangência em cerca de 975 Hectares, em áreas de proprietários 

aderentes e não aderentes, que se aplicou a implementação de estruturas de defesa da 

floresta contra incêndios, nomeadamente, Faixas da Rede Primária, Faixas da Rede Secundária, 

Aglomerados Populacionais e Mosaicos de Gestão de Combustível, foi ainda realizada a 

beneficiação da Rede Viária Florestal (20km) e de Pontos de Água; 

 
Existe registo fotográfico destas atividades em: 

https://www.facebook.com/zifaldeiadomato/photos/?tab=albums 

 

Foram igualmente promovidas ações de sensibilização para o uso do fogo controlado para 

gestão de matos nas margens da Albufeira de Castelo de Bode em 2011 e em 2013 da 

utilização de espécies autóctones por ocasião do dia que celebra estas espécies. 

Em consequência da boa apreciação pela população do trabalho descrito em cima, foi 

proposto o crescimento da ZIF aos limites territoriais das freguesias que abrangia aquando da 

sua criação, e desde Maio deste ano que a ZIF viu a sua área aumentar encontrando-se a rever 

os seus planos diretores, para apresentação de novos projetos de investimento para essas 

áreas, algumas afetadas por incêndio em 2015 (encostas do Zêzere na freguesia de 

Martinchel). 

 

Em seguida, seguem imagens da mesma região na área da ZIF com o antes (2012) e depois de 

3 anos de gestão ativa em muitos dos povoamentos (2015). 

 

A ZIF aldeia do Mato tem, ainda, PDR2020, à medida 8.1.4 para o restabelecimento da 

floresta afetada por agentes bióticos e abióticos ou acontecimentos catastróficos, cuja 

operacionalização conta iniciar em Setembro de 2016, vão ser abrangidos 73,75 hectares de  

10 proprietários, na recuperação de áreas ardidas, nos incêndios de 2003 e 2005, através de 

controlo de densidades excessivas de pinheiro bravo e sua desramação, reabilitação de 

povoamentos descoberto com adensamentos com carvalho cerquinho, medronheiro e pinheiro 

manso e beneficiando o seu fundo de fertilidade 

 

Existem ainda duas outras candidaturas submetidas e em análise: 
 

 

PDR2020 - Medida 8.1.5 para melhoria das florestas: 

· 94,64 Hectares abrangidos de 10 proprietários; 
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· Recuperação de áreas ardidas, nos incêndios de 2003 e 2005, através do controlo de 

densidades excessivas de pinheiro bravo e sua desramação; 

 
PDR2020 - Medida 8.1.6 para melhoria do valor económico das florestas 

· 188,63 Hectares abrangidos de 25 proprietários; 

· Beneficiação de áreas de pinheiro manso instalado em 2012 e sua enxertia; Beneficiação de 

áreas de produtividade; Reflorestação de áreas de Eucalipto em subprodução. 

 

Ainda irá ser submetida, no âmbito de iniciativa dos grupos operacionais da Rede Rural 

Nacional (ID 263), em conjunto com o Instituto Superior de Agronomia e com a Aflomação, 

uma candidatura onde serão dois os problemas que se pretenderão abordar. O primeiro 

prende valorização de sobrantes de exploração em Pinhal Bravo e Eucaliptais como fontes de 

energia. 

 
O segundo problema está relacionado com a atual proliferação de invasoras florestais, 

pretendendo-se o controlo das mesmas nestes povoamentos, nomeadamente no que respeita 

às espécies Acácia e Háquea espinhosa. 

 
Ambas as formas de atuação para a resolução destes dois problemas, irão refletir-se em 

práticas de gestão que contribuem para a mitigação do risco de incêndio. 

 
Concelho do Sardoal 

 

 
Câmara Municipal do Sardoal 

Identificação da iniciativa – arborização com espécies florestais, encontrando-se a mesma 

devidamente ordenada e conduzida; 

 
Área geográfica de incidência – freguesia de Alcaravela, concelho de Sardoal (coordenadas 

geográficas DATUM WGS84   N 39º 35’ 07’’   W 008º 08’ 20’’) 

Entidade responsável – FRAMATERRA – Sociedade Agrícola e Florestal, Lda; NIF 503 686 468; 

Venda (Alcaravela); 

Pessoa e forma de contato – Sr. Francisco Sobreira, Venda – Alcaravela; Tlm. 968019500; 
 
 

Breve descrição 

Povoamento florestal, devidamente ordenado e conduzido, com espécies autóctones (Pinus 

pinaster). 



Concelho de Constância 
 
 
Câmara Municipal de Constância 

Identificação da iniciativa – Manutenção regular das faixas de gestão de combustíveis no 

interface urbano florestal. 

Área geográfica de incidência – Concelho de Constância 

Entidade responsável – Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal de Constância 

Pessoa e forma de contato – Gonçalo Daniel Germano; Técnico Superior Eng.º, Gabinete 

Técnico Florestal – Município de Constância, Estrada Nacional 

3, Apartado 46, 2250-028 Constância 

Tel: +351 249 730 050 / Tlm: +351 962 098 007 

Fax: +351 249 739 058 

E-mail: goncalo.germano@cm-constancia.pt 

www.cm-constancia.pt 

 

Breve descrição 

Anualmente, efetua-se em todo o concelho, em redor dos aglomerados urbanos, uma faixa 

onde se reduz ou se retira os combustíveis, de forma a prevenir que os incêndios florestais 

cheguem às habitações, ou que alguma prática negligente provoque um incêndio florestal. 

No ano transato, o concelho foi afetado por vários incêndios que chegaram próximo das 

habitações, não afetando nenhuma, pois eram parados nas faixas atrás referidas. 
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