ENQUADRAMENTO
A condução da regeneração natural é o modelo silvícola de
menor custo na gestão do pinhal.

CASOS PRÁTICOS DE
CONDUÇÃO DE
REGENERAÇÃO NATURAL
DE PINHEIRO BRAVO

VAIRÃO

Campus Agrário de Vairão da
Faculdade de Ciências da UP

O aumento da frequência de incêndios florestais nas últimas
décadas originou centenas de hectares com regeneração
natural de pinheiro bravo que é necessário gerir.
Devido aos atrasos na primeira intervenção após o incêndio,
verifica-se que os povoamentos a necessitar de intervenção
encontram-se em situações muito variadas, para as quais os
modelos silvícolas publicados nem sempre parecem adequados.
Por outro lado, evoluções no mercado da madeira e nos
equipamentos disponíveis para realizar as operações colocam
novas alternativas de atuação.
OBJETIVOS
• Apresentação de casos práticos de condução de
regeneração natural representativos das principais
situações no terreno.
• Partilha de conhecimento e experiência entre técnicos
com projetos executados.
• Passagem de conhecimento e experiência a técnicos
que ainda não executaram projetos.
PÚBLICO-ALVO:
• Técnicos florestais com funções de gestão de pinhal
• Técnicos de GTF’s com áreas de regeneração natural pós
incêndio nos seus municípios
• Prestadores de serviços e/ou os seus técnicos

10:00

Receção e café de boas-vindas

10:30

13:00

Almoço livre (possibilidade de reserva no refeitório
mediante indicação na Inscrição)

Início dos trabalhos (João Gonçalves, Presidente do Centro
PINUS)

14:30

10:40

Caso (s) em Arouca (Manuel Rainha, ICNF)

Apresentação de projetos: intervenção atempada
enquadrável no modelo silvícola “tradicional”
Caso(s) no Centro litoral (Óctavio Ferreira, ICNF)

Apresentação de projetos: intervenção tardia e/ou
em pinhal excessivamente denso
Caso(s) em Mação (António Louro e Inês Mariano,
Câmara Municipal de Mação)

Caso(s) em montanha no interior (António Nora,

15:30

Floresta Atlântica)
Caso(s) no Minho (Elisabete Araújo, Associação de Produtores Florestais do Vale do Minho)

16:20

12:00

Espaço para diálogo

Espaço para diálogo
Síntese: principais lições do dia (João Gonçalves,
Presidente do Centro PINUS)

16:30

Encerramento dos trabalhos

Veja como
chegar ao
local aqui!

INSCRIÇÕES GRATUITAS ATRAVÉS DESTE LINK
Atividade no contexto do Centro de Competências do Pinheiro Bravo
aberta a qualquer interessado até atingida a lotação da sala.

