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Roteiro Temático Planeamento e Ordenamento Florestal 

 

Enquadramento 

A Câmara Municipal de Vouzela promove, há já alguns anos, uma visita com os seus produtores a 
diversas regiões do país, com o objetivo de dar a conhecer exemplos e boas práticas. O ano 
passado, a Rede Rural Nacional colaborou na organização de visita que foi realizada à região do 
sudoeste alentejano. Este ano, ao sermos convidados a colaborar na organização de nova visita, 
consideramos que seria interessante integrar esta visita no modelo de Roteiro Temático que temos 
previsto, de forma a testar a metodologia que pretendemos implementar.  

Destinatários 

Produtores florestais do concelho de Vouzela. Mais de 80% da área deste concelho ardeu no 
grande incêndio de 15 de Outubro. Este município era considerado um bom exemplo ao nível das 
políticas municipais para a florestas e pela articulação com as organizações de produtores locais. 
Neste âmbito criou um Parque Natural de Gestão Local como forma de defender e promover a 
floresta autóctone, principal marca da paisagem na qual assenta a estratégia de desenvolvimento 
do concelho. 

Face a esta catástrofe o município, os produtores e suas organizações vêm-se obrigados a redefinir 
estratégias e começar de novo. Daí a importância de conhecer projetos inovadores com potencial 
de transferibilidade para o seu território.  

 

 Objetivos 

Este Roteiro pretende a conhecer boas práticas e projetos inovadores na área do planeamento 
florestal à escala da paisagem e de ações contra a erosão em áreas florestais ardidas. 

Assim, a visita terá o seu início em Paredes de Coura, no projeto “Terras de Coura Landscape Plan”, 
seguindo-se uma visita à Associação Portugal Mata Viva sediada no mesmo concelho. 

Sobre ações urgentes contra a erosão em áreas florestais ardidas será efetuada uma visita, à Galiza, 
a projetos coordenados por Juan Picos, Professor da Universidade de Vigo. 

 

Programa da visita 

 

Dia 3 de Abril, terça-feira  

07:00 H – Partida de Vouzela (Cambra, junto ao Palmeiras) 

10:00 H - Chegada ao Baldio de Riba de Âncora, no concelho de Caminha 

12:00 H - Partida  

13:00 H - Almoço Paredes de Coura no Restaurante Albergaria  

14:30 H - Receção Câmara Paredes de Coura 

15:30 H - Terras de Coura – Plano de Paisagem 

16:30 H - Mata Viva 
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17:30 H - debate, síntese das matérias abordadas /seu potencial de transferibilidade  

19:00 H – Chegada à Residencial Albergaria /Paredes de Coura 

20:00 H – Jantar no Restaurante Casa do Xisto - Boalhosa-Insalde/ Paredes de Coura 

 

 

 

Dia 4 de Abril, quarta-feira  

09:00 H – Partida para Vigo  

10:00 H/11 H Esp – Receção na Escola de Engenharia Florestal por Juan Picos, Professor da 
Universidade de Vigo  

Breve seminário sobre Agrupamentos de Proprietários Florestais 

Visita ao centro, incluindo visita a oficina piloto de pellets 

13:00 H – Almoço no Restaurante Avenida.  15:00 H – Visita a áreas de tratamento de mulching, 
incêndio de Pontecaldelas  

16:00 H – Regresso a Vouzela 16 horas com paragem opcional em Castelo Soutomaior. 
 

 

Organização 

Rede Rural Nacional, DRAP Norte, Câmara Municipal de Vouzela, Câmara Municipal de Paredes de 
Coura, Junta de Freguesia de Cambra - Vouzela, Associação de Produtores Florestais do Vale do 
Minho, Observatório da Paisagem e Associação Portugal Mata Viva 

 

 

 

 

 

 


