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Um breve filme do PLA!
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• O PLA é um Programa Operacional, inserido no Projeto Melhor Eucalipto,
focado na realização de OBRA no TERRENO e cujos principais aspetos
(“drivers”), que destaco, são os seguintes:

❖ Uma PARCERIA entre os Proprietários/Produtores Florestais e as
Organizações que os representam (e que no PLA denominamos de
PARCEIROS) e a Indústria Papeleira (CELPA e os seus Associados
Navigator e Altri)

❖ Um Programa SIMPLES e sem BUROCRACIA e por isso mais fácil de
implementar!

❖ O Apoio técnico e financeiro, ajudando a promover a GESTÃO
FLORESTAL, com foco nas BOAS PRÁTICAS FLORESTAIS, contribuindo
para premiar a adesão à CERTIFICAÇÃO FLORESTAL

O mais relevante da minha intervenção!
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• Um Programa com:

❖ metas ambiciosas

❖ plurianual

❖ mobilizador e integrador,

onde o mote é o de “Estamos Juntos” no sentido de todos remarmos para
os mesmos objetivos, criando VALOR e dando resposta a problemas
concretos da fileira do Eucalipto

• Um Programa dinâmico, com avaliação contínua, procurando ajustar-se aos
“inputs” e contributos das partes interessadas

• Agradecer o empenhamento a todos os que de alguma forma participam no
PLA, destacando os PARCEIROS do Programa, e em particular a APAS. Sem
eles não seria possível implementar este Programa.

O mais relevante da minha intervenção!
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• LEGISLAÇÃO que descrimina e penaliza negativamente o eucalipto

• DESINVESTIMENTO dos proprietários florestais na sequência dos incêndios

• O “AMBIENTE HOSTIL” ao Eucalipto, na sociedade e comunicação social, acusando o eucalipto 
como o principal responsável pelos incêndios

• AUSÊNCIA DE BOAS PRÁTICAS, de gestão ativa e profissional da floresta

• A BAIXA PRODUTIVIDADE do eucaliptal

• O forte desequilíbrio Nacional entre a Produção e o Consumo da madeira de eucalipto, 

obrigando a IMPORTAÇÕES significativas (200 milhões de euros/ano)

O Contexto (díficil) do Eucalipto em
Portugal
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O Programa Limpa e Aduba surge no

âmbito do “Projecto Melhor Eucalipto”,

promovido pela CELPA e pelas suas

Associadas, com o propósito de

implementar um Programa Operacional,

traduzido em “obra no terreno”, através

de apoio técnico e financeiro aos

proprietários e produtores florestais, em

áreas com boa aptidão para o eucalipto

e maioritariamente em regiões de

minifúndio.

Enquadramento
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• Incentivar a Gestão Florestal junto dos Proprietários e 

Produtores Florestais de forma tecnicamente sustentada

• Diminuir o Risco de Incêndio, através do controlo da 

vegetação e da seleção de varas (correção de densidades)

• Aumentar a Produtividade/Rentabilidade do 

Eucaliptal dos privados

• Demonstrar que a gestão florestal compensa

• Melhorar o relacionamento junto dos “Stakeholders” e 

opinião pública,  promovendo uma melhor imagem do eucalipto e da 

fileira

Objetivos
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Âmbito de aplicação

•1 477 FREGUESIAS

•141 CONCELHOS

•19 CIM’s

•6 PROF’s

•5 CCDR

O Programa desenvolve-se em 5

Regiões com forte incidência nas
regiões de minifúndio.

Abrange:
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Âmbito de aplicação

O Programa Limpa e Aduba contempla, 
cerca de 84% da área nacional de eucalipto 
sob gestão não industrial

Região PL&A

Área Eucalipto não 

industrial (COS 2018, CELPA 

2018)

hectares

Norte Litoral 127 027

Centro Litoral 188 298

Centro Interior 150 730

Oeste 117 697

Sul Litoral 66 731

Total Geral 650 483



Povoamentos de Eucalipto que respeitem as seguintes 

condições:

• Áreas sem condicionantes à adubação

• Povoamentos puros de eucalipto

• Povoamentos com idades entre os 2 a 6 anos

• Povoamentos preferencialmente até 3ª rotação

• Densidades adequadas (> 800 cepos vivos / ha)

• Povoamentos sem ataque “muito forte” de Gonipterus
platensis

• Áreas superiores a 0,25 ha por parcela e com limite máximo 

de 25 ha por proprietário, passível de majoração para 
proprietários com certificação da gestão florestal

• Compromisso do Proprietário em efetuar a limpeza e/ou 

seleção varas de acordo com a recomendação técnica da 
CELPA (LIMPA)

10

Critérios de elegibilidade
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Funcionamento do Programa

1.CANDIDATURA

via REDE de PARCEIROS em cada região

Os PARCEIROS poderão ser OPF´s, Prestadores de Serviços, Fornecedores de Madeira, Grupos de 
Certificação, desde que representem ou sejam interlocutores de proprietários
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Funcionamento do Programa

2. VISITA TÉCNICA AO TERRENO
Validação dos requisitos necessários

Recomendação técnica das componentes de controlo da vegetação / seleção de 
varas / adubação
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Funcionamento do Programa

3. FICHA DE ADESÃO
Na sequência da visita de campo, por cada parcela aceite é emitida uma Ficha de 
Adesão onde constam:

• Identificação do Beneficiário

• Identificação dos limites da área aprovada para adubação

• As prescrições técnicas sobre a necessidade de Controlo da vegetação e 
Seleção de varas (LIMPA)

• O tipo de adubo e a época de
adubação

• Consentimento do beneficiário para a
recolha de dados pessoais para
utilização exclusiva no âmbito do
Programa

• Declaração de compromisso da CELPA
perante o Beneficiário relativamente à
oferta do adubo e apoio ao serviço de
adubação (mediante cumprimento das
prescrições de limpeza, caso
necessário)
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Funcionamento do Programa

4. O PROPRIETÁRIO ‘LIMPA’ O TERRENO
De acordo com as recomendações técnicas (Ficha de Adesão)

Previamente à adubação
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Funcionamento do Programa

4. ADUBAÇÃO
A CELPA oferece o adubo (disponibilizado no armazém do Parceiro)

E cofinancia parte do custo de adubação (apresentação de fatura ao Parceiro)

Cada parcela apenas pode beneficiar 1 vez deste Programa (2019 – 2024)



16

Funcionamento do Programa

4. ADUBAÇÃO
Para apoio à adubação, é disponibilizada uma ‘Ficha de Adubação’ por
beneficiário, que resume todas as parcelas aprovadas para adubação, o nrº total
de sacos e o nrº por parcela, e a zona do povoamento mais recomendada para
espalhamento do adubo para uma adubação eficiente.

(Frente) (Verso)
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Metas

Intervencionar 100 000 ha num período de 6 anos (2019 – 2024), ao ritmo
progressivo previsto no quadro abaixo:
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Alguns Resultados
❖ 18 250 ha limpos e adubados

• 6 074 ha na campanha 2018/2019

• 12 176 ha na campanha 2019/2020 – 5 408 parcelas 

dos quais  2 229 ha na Região OESTE – 1 143 parcelas

❖ 15 000 ha a operacionalizar na campanha 2020/2021 

• 3 664 ha na Região OESTE
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… nas 3 campanhas
❖ 4 571 Proprietários/Produtores Florestais Beneficiados

❖ 2019/2020 - 340 na RO
❖ 2020/2021 - 615 na RO

❖ 134 Entidades Parceiras
❖ 2019/2020 - 21 na RO
❖ 2020/2021 – 29 na RO

❖ Sessões de Informação Técnicas (agora comprometidas pelo Covid)

Alguns Resultados
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Alguns Resultados

Área (ha) % Área (ha) %

Sem certificação 5556 45 5768 40

Em processo 2437 20 2751 19

Área certificada 4299 35 5987 41

Sem certificação 802 36 1399 38

Em processo 758 34 774 21

Área certificada 669 30 1491 41

GLOBAL

OESTE

CERTIFICAÇÃO FLORESTAL

2019/2020 2020/2021

… O PLA tem dado um forte contributo à CERTIFICAÇÃO FLORESTAL



Email: melhoreucalipto@celpa.pt

Telefone: 21 761 15 10

Site: www.celpa.pt/melhoreucalipto/limpaaduba/

CANDIDATE-SE,

A GESTÃO FLORESTAL 
COMPENSA!

mailto:melhoreucalipto@celpa.pt


Resultados PL&A  
Oeste

Campanha 2019/2020 

Helena Rodrigues
helena.rodrigues@celpa.pt

915678695

mailto:helena.rodrigues@celpa.pt
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Centro Oeste

Alcanena Caldas da Rainha

Alcobaça Cartaxo

Alenquer Coimbra

Ansião Condeixa - a Nova

Azambuja Figueira da Foz

Batalha Leiria

Bombarral Lourinhã

Cadaval Mafra

Marinha Grande Rio maior

Montemor - o - Velho Santarém

Nazaré Sobral de Monte Agraço

Óbidos Soure

Ourém Torres Novas

Peniche Torres Vedras

Pombal

Porto Mós
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Área de eucalipto não Industrial (celpa
2018 COS 2018)

Oeste 117 697 ha
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Resultados e Indicadores da Campanha de  
2019/2020

Região Centro Oeste

PL&A 2020 Candidatura Adubada Nr Parcelas

Área Total (ha) 4052 2229 1143

• Na Campanha 2020 foram candidatados 4052 ha e um total de 2229 ha

adubados ultrapassando-se assim a meta da região CO de 2 000ha delineada

para o primeiro ano da Campanha do PL&A.

• No total foram abrangidos nesta campanha 345 beneficiários (pessoas

singulares e entidades coletivas) os quais apresentaram 1143 parcelas através

de uma rede de 20 Parceiros, com uma área média de 7,7 ha por Beneficiário e

1,9 ha por parcela.



5

Nº de Parcelas adubadas por classe de área no 
Centro Oeste
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Controlo de Vegetação Infestante
e/ou Seleção de Varas

23%

77%

S/ Intervenções CVI e/ou SV
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Certificação Florestal

36%

64%

S/ Certificação Área Certificada ou em Processo
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Época de Adubação CO – 01 de março a 15 de abril

PL&A Area Candidatada / ha Area Adubada / ha Area Aprovada / ha Nº parques

Campanha 2019/2020 
(2000ha)

4052 2229 ---- 26

Campanha 2020/2021 
(3500ha)

4637 ---- 3664 29

Área Candidatada (ha) Área Adubada (ha) Nº Beneficiários

1088 470 38

AFLOESTE 
Área Candidatada 

(ha)
Área Adubada 

(ha)
Nº Beneficiários

Área Total (ha) 259 133 29



CANDIDATE-SE,

A GESTÃO FLORESTAL 
COMPENSA!

Email: melhoreucalipto@celpa.pt

Telefone: 21 761 15 10

Site: www.celpa.pt/melhoreucalipto/limpaaduba/

mailto:melhoreucalipto@celpa.pt


BOAS 
PRÁTICAS

FLORESTAIS 

Helena Rodrigues
25 de fevereiro de 2021



Boas Práticas Florestais

… técnicas, processos, procedimentos e
atividades identificadas como as melhores
para realizar determinada tarefa

… para mais fácil aplicação
são compiladas em guias
ou manuais:… podem ter âmbitos de aplicação 

muito diversos:

− Geográfico,
− Setorial,
− Grupo, 
− Tipologia de intervenção …

(…)



GESTÃO FLORESTAL – IMPACTES POS. e NEG.

Mesmo tendo por base o cumprimento da
legislação, e a adoção e o seguimento das
Boas Práticas, a GESTÃO FLORESTAL TERÁ
SEMPRE IMPACTES …

… deveremos
− Fazer uma cuidada Avaliação

dos Impactes associados à
Gestão e à Operacionalização de
cada intervenção planeada

…
(…)

− Atuar proactivamente de 
forma a: 

- Eliminar ou Minimizar 
os impactes negativos, 
e,

- Manter ou Potenciar os 
impactes positivos …  



PLA – OPERAÇÕES:

− Diretamente relacionadas:
− Controlo Vegetação 

Infestante (CVI)
− Seleção de Varas (SV)
− Adubação

− Indiretamente Relacionadas:
− Controlo fitossanitário



− CVI na Entre-Linha e na Linha antes da adubação;
− Intervir atempadamente – vegetação ainda de pequena

dimensão
− Adotar o método recomendado, considerando:

− Tipo, dimensão média e percentagem de cobertura da
vegetação infestante,

− Idade e desenvolvimento das árvores
− Proteção do solo, retenção da água superficial e teor de

MO,
− Disponibilidade local de meios e recursos,

− Realizar as operações na época do ano e com as condições
meteorológicas mais adequadas para assegurar a sua
eficácia e a eficiência da adubação futura

p.e.: Gradagem apenas nos primeiros anos do povoamento;
profundidade máxima de 10 cm; com bastante antecedência à
adubação e a períodos de stress hídrico;
p.e.: Aplicação de herbicida na altura de maior atividade
vegetativa

− Motorroçadora deve ser a opção quando não for possível a
utilização de outros meios (na linha de plantação, zonas de
declive acentuado, afloramentos rochosos, taludes,
povoamentos com árvores ainda muito jovens copa ainda
baixa e casca verde)

CONTROLO VEGETAÇÃO INFESTANTE
(CVI):
− Redução da competição por luz, água

e nutrientes;
− Redução do Risco de Incêndio.

HerbicidaMotorroçadora
Grade Discos
Corta-matos

FICHA DE ADESÃO



− Aplicação de herbicida por pessoas habilitadas; produtos
homologados para a cultura do eucalipto, nas doses
autorizadas; ler atentamente os rótulos das embalagens;
guardar distancia de massas de água; ter em conta a altura
média da vegetação infestante/invasoras lenhosas a forma
de aplicação, a utilização de bicos anti-deriva

p.e.: Matos perenes ou vivazes – s.a. Glifosato 5L/100L de
calda; Silvas – s.a. Triclopir 30ml/100L de calda.

Herbicida

FICHA DE ADESÃO

− A 1ª seleção de varas deve ocorrer 2-3 anos após o corte das
árvores, desde que seja possível identificar quais as varas
mais vigorosas e com maior potencial

− Deve ser realizada nos meses mais frios Outono/Inverno
− Devem deixar-se 1 a 2 varas nas toiças do interior da parcela

e 2 a 3 varas nas toiças junto a falhas, clareiras ou na
bordadura, o mais afastadas possível entre si.

− Os cortes devem ser efetuados o mais rente possível à toiça.

SELEÇÃO DE VARAS (SV):
Ocorre em dois momentos:
− 1ª Seleção de Varas
− Eliminação de rebentação secundária

Motoserra



- Época de Adubação: Oeste – 1 Mar. a 15 Abr.
- Levantamento dos sacos no Parque de Adubos indicado só

deve ser efetuado após a realização das operações CVI e SV.
- Deve ser seguida a recomendação sobre zona de adubação

(Área total; Linha de plantação em toda a projeção da
copa)

- Deve ser aplicada a distribuição de sacos por cada parcela e
a quantidade prescrita por árvore;

- Poderá ser indicada a necessidade de efetuar uma
adubação complementar

(p.e.: Nitrato de amónio 27%N ou Boro)

- Os sacos vazios devem ser entregues no local onde foram 
levantados;

- SANIDADE FLORESTAL: Deteção precoce (Phoracanta,
Gunipterus, …), apoio técnico especializado e decisão de
não adubar ou condicionar adubação à realização de ação
de controlo;

(Necessidade de Controlo Químico: Empresas autorizados
para o efeito; Pulverização por canhão ultrabaixo volume)

Trator
espalhador 

de disco 
ou pendulo

Manual 
a lanço

FICHA DE ADESÃO

ADUBAÇÃO
Adubação de manutenção/cobertura:
− Produtividade
− Desenvolvimento raízes e gomos apicais
− Resistência a doenças, condições

meteorológicas adversas
+ FICHA DE ADESÃO



FICHA DE ADUBAÇÃO



Cumprimento da legislação aplicável à intervenção e à

atividade

(p.e.: qualificação-formação operadores, segurança no

trabalho, EPI, seguros, obrigações fiscais e tributárias,

Planos e Programas específicos, máquinas e

equipamentos, risco de incêndio …)

− Cumprimento de outras Orientações,

Condicionantes e Restrições complementares

(p.e.: aderentes Certificação Florestal:

Procedimentos e registos de comunicação, consulta

e registo, informação, outros referenciais, listas de

produtos não autorizados, abastecimento e

manutenção de máquinas e equipamentos, gestão

de resíduos, sinalização das operações,

implementação …)



Informação, 
Sensibilização e 
Transferência de 
conhecimento



CANDIDATE-SE,

A GESTÃO FLORESTAL 
COMPENSA!

Email: melhoreucalipto@celpa.pt

Telefone: 21 761 15 10

Site: www.celpa.pt/melhoreucalipto/limpaaduba/

helena.rodrigues@celpa.pt
Contacto 915678695

mailto:melhoreucalipto@celpa.pt
mailto:helena.rodrigues@celpa.pt

