
No início des 2022 teremos eleições legislativas, da qual sairá um 
novo Governo. 

Enquanto associação estamos pouco preocupados se será um 
Governo mais laranja ou mais rosa. Enquanto associação do setor 
florestal, queremos que o próximo Governo olhe para a nossa 
floresta com mais atenção (entenda-se que a “nossa floresta” no 
Oeste é uma floresta de produção, maioritariamente, de pasta 
de papel) e que não nos “sufoque” em teias administrativas e 
burocráticas que só visam reduzir a possibilidade de desenvolver 
uma atividade sustentável do ponto de vista económico, social e 
ambiental.

Pretendemos que a floresta seja defendida como uma atividade 
fundamental para o país, dando expressão à sua dimensão 
territorial. Infelizmente, nos últimos anos temos assistido a um 
enquadramento negativo que não responde a esta nossa ambição. 
A integração do setor florestal no Ministério do Ambiente trouxe 
uma maior “conflitualidade” com as espécies de crescimento rápido, 
em particular com o eucalipto. A gestão do território e a gestão 
da floresta implica, necessariamente, que haja rentabilidade dessa 
mesma floresta. 

No Oeste, em que se verifica um equilíbrio entre a floresta e 
a agricultura, temos excelente condições para uma produção 
sustentável de produtos lenhosos e para a maximização de serviços 
ambientais para a sociedade. E essa realidade deve ser valorizada.

Por isso, nas próximas eleições queremos que se vote na floresta! 
Só assim estaremos a defender o nosso território!
Somos, cada vez, mais fortes!

Apesar de todas as dificuldades provocadas pela situação 
pandémica, a APAS Floresta está cada vez mais forte. Nesta edição 
do Inforfloresta podem conhecer, com maior detalhe, muitas das 
vertentes dos nossos serviços. 

Em 2021 juntaram-se mais 16 associados e, sobretudo, consolidámos 
a nossa relação com os nossos associados. Ficamos muito satisfeitos 
com os diversos elogios que temos recebido e que nos ajudam a 
desenvolver a nossa atividade. 

Este trabalho tem sido fruto do empenho da equipa técnica da 
APAS Floresta, que tem conseguido elevar o seu desempenho e o 
funcionamento normal da associação.

Desejamos a todos um excelente ano, com muita saúde e com boas 
florestas!

Nós estaremos aqui, para juntos, criarmos mais valor!
Direção da APAS Floresta
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VOTAMOS NA FLORESTA!

No início do mês de novembro surgiu na comunicação social uma 
notícia que informava sobre o consentimento do governo português 
na autorização de novas plantações de eucalipto (Eucalyptus 
globulus), em Portugal continental, o que implicaria o aumento da 
área ocupada por esta espécie.

Esta notícia é enganadora e foi muito mal-esclarecida. Como 
consequência, levou a que os proprietários pensassem que 
poderiam arborizar com esta espécie os seus terrenos.

Os acontecimentos factuais que levaram à disseminação desta 
notícia estão relacionados com a redação de uma nova portaria 
que irá indicar as áreas máximas permitidas de povoamentos de 
eucalipto, em cada concelho. Esse limite máximo de área irá de 
encontro aos limites definidos nos Planos Regionais de Ordenamento 
Florestal (PROF), sendo que em alguns concelhos, a área máxima de 
ocupação definida para o eucalipto ainda não foi atingida.

No entanto, de acordo com a legislação em vigor (LEI nº 77/2017, de 
17 de agosto, alteração ao DL nº 96/2013, de 19 de julho), para que 
seja possível a plantação de eucaliptos nestes concelhos, terá de 
ocorrer uma transferência de áreas, através da execução de projetos 
de compensação.

Um projeto de compensação é destinado aos proprietários que 
detêm áreas de menor produtividade ocupadas por eucalipto 
e que pretendam fazer a reconversão dessas áreas para outras 
espécies ou ocupações, conferindo-lhes assim o direito de realizar 
uma nova plantação de eucalipto noutro local, desde que detenha 
obrigatoriamente uma melhor produtividade.

De acordo com o artigo 3.ºB, da lei anteriormente referida, os 
projetos de compensação devem contemplar o compromisso de 
investimento na área anteriormente ocupada por eucalipto, que 
garanta o uso agrícola, pecuário, ou rearborize a área com espécies 
autóctones.

Quando os projetos de compensação entrarem em vigor, irá ocorrer 
uma redução da área de compensação todos os anos. No 1º ano, 
apenas 90% da área ocupada anteriormente por eucalipto, poderá 
ser arborizada noutro local, no 2º ano será de 80%, no 3º ano de 
70%, no 4º ano de 60%, no 5º ano e restantes é de 50%. 

Quando a portaria que irá legislar os projetos de compensação for 
publicada, a APAS Floresta irá informar todos os seus associados

ritamartins@apasfloresta.pt

AUMENTO DA ÁREA DE EUCALIPTO – A 
VERDADE E A MENTIRA



2021 foi um ano atípico, marcado pela pandemia de COVID-19 e pelos 
fortes desafios atribuídos ao setor florestal. Apesar das dificuldades 
enfrentadas, tanto do ponto de vista interno, como dos seus sócios/
clientes e fornecedores, a APAS Floresta consegui assegurar e 
ultrapassar a prestação de serviços, garantindo a sua presença no 
mercado florestal.

 De seguida, apresentamos o balanço dos trabalhos desenvolvidos 
pela nossa associação.
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Nº novos associados 16
Serviços Diversos Qtd.

Análises foliar 1
Resposta Processos Contraordenação 5

Parcelário 20
IB 19

PU 37
Declarações Isenção IMI 6

Elaboração de cartografia 5
Emisão de relatórios técnicos 5

Visitas técnicas 11
Emissão de requerimentos ICNF 19

Venda de Material Vegetal Qtd.
Plantas de eucalipto 29359

Plantas de Pinheiro-manso 3903
Venda de Material Lenhoso 5810 kg

Número de enxertos 1874
Área enxertada (ha) 18,8

Processos de Arborização e Rearborização Qtd.
Autorizações 72

Comunicações 13
Arborizações (ha) 48,99

Choupo 0,35
Floresta mista 25,66

Outras resinosas 0,28
Pinheiro-bravo 0,03
Pinheiro-manso 22,5

Sobreiro 0,17
Rearborizações (ha) 228,03

Eucalipto 210,65
Floresta mista 3,79

Freixo 0,11
Pinheiro-manso 13,37

Sobreiro 0,11

N.º Área (ha)
3 15,45

N.º Área (ha)
1 28,33

N.º Área (ha)
8 756,55

Enxertia Pinheiro -manso

Registo de Áreas para Compensação

Programas de Recuperação

Planos de Gestão Florestal

Campanha 2020/2021 ha
Área aprovada 1201,95
Centro - Oeste 965,14

Centro - Litoral 38,62
Centro - Interior 148,47

Sul 49,72
Campanha 2021/2022 ha

Área candidata 1555,56
Centro - Oeste 1302,16

Centro - Litoral 58,22
Centro - Interior 37,09

Sul 158,09

Zona 2 ha
Área aprovada 7,54

N.º ha
5 54,39

Certificação Florestal Regional
N.º membros 60

Área certificada PEFC 219,24
Certificação GGFC

N.º membros 92
Área certificada FSC ® 2007,95

Cadeia de Custódia (COC)
N.º membros 11

Comunicação Qtd.
Newsletter 13

Circulares / Oficios 151
Eventos 5

Publicações nas redes sociais Qtd.
Facebook 102
Linkedin 54

Instagram 54
Zonas de Intervenção Florestal hectares

RM 77,61
RMS 125,37

CDV, RM, AZB 103,75
ALQ, AZB, CDV 228,33

Formação
N.º ações externas 13

Nº Formandos 13
N.º ações internas 13

Nº Formandos 17
Formação Sapadores

N.º Ações 5
Departamento Obra

N.º Serviços
Controlo de Vegetação Espontânea 41

Corte Arvoredo 13
Plantação 7

Podas 3
Preparação Terreno 10

Queima Sobrantes 4
SV 6

Trituração 4
Outros serviços 10

Prevenção de Incêndios
Nº dias de vigiância 81

Primeira intervenção (N.º Ocorrências) 17
Nº dias Serviço Público (Silvicultura Preventiva) 110

Área Silvicultura preventiva (Serviço Público) 25

Área intervencionada no âmbito dos Projetos PDR2020 | 
Operação 8.1.3 

Programa Limpa & Aduba (CELPA)

Programa Piloto Replantar (CELPA)

Inventário Florestal



O NOVO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA 
DE FOGOS RURAIS (SGIFR)

Depois dos grandes incêndios de 2017 e das recomendações da Comissão 
Técnica Independente, o Governo aprovou alterações estruturais no siste-
ma de prevenção e combate a incêndios florestais, atribuindo à Agência 
para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) a missão de instalar o SGIFR, 
que veio substituir desde 1 de janeiro, o sistema de defesa da floresta 
contra incêndios de 2006 (DL n.º 124/2006 de 28 de junho).

O objetivo do SGIFR é reforçar a prevenção e melhorar a eficiência e eficácia 
na prevenção e combate aos incêndios rurais, adotando medidas adequa-
das para cada contexto local, mas articuladas sob uma estratégia comum.

O novo DL n.º 82/2021 de 13 de outubro define para o território conti-
nental as regras de funcionamento do SGIFR e “as macropolíticas e as 
orientações estratégicas que contribuem para reduzir o perigo e alterar 
comportamentos dos proprietários, utilizadores e beneficiários diretos e 
indiretos do território rural”.

O SGIFR delimita competências e as formas de atuação de cada entidade, 
reduz redundâncias e prevê maior responsabilização dos diversos agentes 
no processo de tomada de decisão.

Sendo a nova legislação muito extensa, resumimos de seguida os principais 
aspetos a ser consideradas pelo proprietário/produtor florestal.

Silvicultura preventiva

• Garantir a descontinuidade horizontal e vertical dos combustíveis flo-
restais.

• Alternar parcelas com distinta inflamabilidade e combustibilidade.

• Nas ações de re/arborização e de reconversão florestal, sempre que 
existam linhas de água é prioritária a sua manutenção ou recuperação.

• Na realização de cortes finais ou culturais deve ser garantida a organi-
zação em mosaico, o tratamento dos sobrantes, o controlo de invasoras 
lenhosas e a promoção da regeneração de espécies autóctones.

Recuperação de áreas ardidas

•As ações de reabilitação são da competência dos proprietários/gestores 
florestais e deve ser garantido o código de boas práticas.

•Nas áreas atingidas por incêndios rurais, os proprietários, produtores e 
gestores florestais devem remover o arvoredo e outro material queimado 
numa faixa mínima de 25 m para cada lado da rede viária e ferroviária.

Gestão de Combustível

• Nos territórios rurais é realizada através de faixas e áreas estratégicas, 
onde se faz a modificação da estrutura vertical ou horizontal e a remoção 
total ou parcial da biomassa.

• Está interdito o depósito de madeiras e outros produtos provenientes 
de exploração florestal ou agrícola e de outros materiais altamente in-
flamáveis no interior ou nos 20m contíguos às FGC.

• Os carregadouros e os depósitos referidos no ponto anterior devem 
ter uma área sem vegetação com 10m de largura à sua volta e garantir a 
gestão de combustíveis nos restantes 40m.

• É exceção ao ponto anterior, o depósito resultante de ações de gestão 
de combustível em execução, durante o prazo máximo de 10 dias segui-
dos, após notificação à GNR com antecedência de 48h, o qual nunca pode 
ocorrer no interior das FGC.

Rede secundária de FGC

As entidades responsáveis são obrigadas a executar:
Rede Rodoviária e Ferroviária: gestão de combustível nas faixas laterias de 
terreno, a partir do limite exterior da estrada e do carril, respetivamente, 
numa largura padrão de 10m.

Linhas elétricas MAT e AT: gestão do combustível numa faixa correspon-
dente à projeção vertical dos cabos condutores exteriores, acrescidos de 
uma faixa de largura não inferior a 10 m para cada um dos lados.

Linha elétrica MT: gestão do combustível numa faixa correspondente à 
projeção vertical dos cabos condutores exteriores, acrescidos de uma 
faixa de largura não inferior a 7 m para cada um dos lados.

Linha elétrica BT: com cabos condutores sem isolamento elétrico, a gestão 
de combustível deve ser feita numa faixa de largura não inferior a 3 m 
para cada um dos lados da projeção vertical do cabo condutor.

Rede Transporte Gás e Produtos Petrolíferos:  gestão de combustível numa 
faixa lateral de terreno confinante numa largura não inferior a 7 m para 
cada um dos lados, contados a partir do eixo da conduta.

Áreas edificadas: gestão de combustível é da responsabilidade dos propri-
etários, arrendatários e usufrutuários, numa faixa envolvente com largura 
padrão de 100 m a partir da interface de áreas edificadas. Quem detiver 
terrenos, a qualquer título, a menos de 50 m de edifícios que estejam a 
ser utilizados para habitação ou atividades económicas são obrigados 
a proceder à gestão de combustível, de acordo com o regulamento do 
ICNF: 50 m à volta da alvenaria do edifício, caso a faixa abranja territórios 
florestais e 10m no casso de abranger territórios agrícolas.

Estabelecimentos de recreio e lazer (hotéis, parques de campismo, etc), 
polígonos industriais e empresariais, postos de combustível, aterros  
sanitários: gestão de combustível numa faixa envolvente com uma largura 
padrão de 100m. 

Execução de trabalhos de gestão de combustível em terreno alheio

• Em terrenos não detidos pelas entidades legalmente responsáveis pela 
execução desses trabalhos, o proprietário do terreno pode recolher o 
material lenhoso com valor comercial. 

• Caso o proprietário se oponha à execução dos trabalhos de gestão de 
combustível, passa o mesmo a ser responsável pelos trabalhos.

• O período para recolha do material lenhoso com valor comercial,  deve 
ter a duração mínima de 7 dias após a conclusão da operação;

• Se a recolha do material lenhoso não for feita no prazo estipulado, os 
mesmos serão removidos pela entidade responsável pela gestão da FGC.
• Em caso de oposição à execução dos trabalhos de gestão de combustível 
objeto da notificação, a execução desses trabalhos é exigível ao propri-
etário, sem prejuízo da contraordenação a que haja lugar.

Execução coerciva

• Em caso de incumprimento dos deveres de gestão de combustível, a 
câmara municipal notifica o responsável para executar as medidas em 
falta, fixando um prazo para o seu início e conclusão.

• Em caso de incumprimento, a câmara municipal procede à execução 
coerciva dos trabalhos, tomando posse dos terrenos durante o período 
necessário para o efeito.

Maquinaria e equipamentos

• Nos concelhos com perigo de incêndio “muito elevado” ou “máximo”, os 
trabalhos que decorram em área rural e na envolvente de áreas edificadas, 
a maquinaria autorizada devem ter: 1 ou 2 extintores de 6kg cada e dis-
positivos de retenção de faíscas ou faúlhas, exceto no caso de maquinaria 
portátil;  é proibido o uso de equipamentos com escape sem dispositivo 
tapa-chamas ou que gerem faíscas ou calor; das 11 horas até ao pôr-do-
sol, é proibida a utilização de máquinas agrícolas e florestais com alfaias 
ou componentes metálicos em contacto direto com o solo, bem como 
a realização de operações de exploração florestal de corte e rechega.

O presente artigo não dispensa a leitura da legislação em vigor.

anagancho@apasfloresta.pt
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O Nemátodo da Madeira do Pinheiro (NMP) Bursaphelenchus xylo-
philus é o causador da murchidão dos pinheiros. Trata-se de um 
dos organismos com maior potencial destrutivo para a floresta de 
coníferas, tendo sido detetado em Portugal em 1999. 

Atendendo aos seus potenciais impactos ao nível ecológico, económi-
co e social, existe fortes restrições à circulação de plantas, material 
lenhoso, produtos e subprodutos das espécies hospedeiras do NMP.

O NMP é transmitido às árvores por um escaravelho-vetor, o Mono-
chamus galloprovincialis, (Oliver) que tem no período de 2 de abril a 
31 de outubro, a sua fase de dispersão em voo, para alimentação 
e reprodução.

Esta publicação tem o objetivo de informar que o combate a esta 
doença, se faz com a gestão ativa nos espaços florestais em todo o 
território português, exceto nos Açores. Com a deteção e remoção 
dos pinheiros mortos ou com sintomas de declínio, que é pre-
ferencialmente feita no período de novembro a março de cada ano.

Os proprietários ou detentores das árvores suscetíveis à doença tem 
a responsabilidade de eliminar todos os sobrantes da exploração 
florestal, e controlar a população do inseto-vetor, durante o seu 
período de voo, por meio de armadilhas. 

Os sintomas visíveis mais comuns são: O amarelecimento e mur-
chidão das agulhas, a diminuição da produção de resina, a ma-
nutenção das agulhas mortas por período prolongado, e a existência 
de ramos secos mais quebradiços que o habitual, levando à secura 
total da copa. A confirmação da doença só é possível através de 
análises laboratoriais. Visto que, são sintomas comuns à atuação de 
outras pragas de insetos que estão presentes na nossa floresta. Em 
caso de dúvida deve contatar a Divisão de Fitossanidade Florestal 
do ICNF.

Chamamos à atenção que Decreto-Lei n.º 95/2011 de 8 de agosto, 
na sua versão mais recente, 4.ª versão, após a aprovação do regime 
jurídico das contraordenações económicas, já impunha alguns pro-
cedimentos obrigatórios, para as operações de abate, desramação, 
circulação e armazenamento de coníferas hospedeiras.

Salientamos que é obrigatório o preenchimento de um manifes-
to eletrónico prévio, que deve ser realizado pelo responsável pelo 
abate ou desramação e, no caso de colocação em circulação, pelo 
do fornecedor da madeira de coníferas, quer esteja ou não sujeito 
a inscrição obrigatória no registo Oficial. 

Esta informação por nós transmitida neste boletim periódico, não 
dispensa da leitura integral da portaria supramencionada, por parte 
dos agentes económicos que produzam atividades económicas que 
vão desde a plantação até à transformação industrial, e que incluam 
as espécies coníferas dos géneros Abies Mill, Cedrus Trew, Larix Mill, 
Picea A. Dietr, Pinus ssp, Pseudotsuga Carr e Tsuga Carr, com exceção 
de frutos e sementes. 

Seja responsável e ativo/a no combate à doença NMP e evite 
constrangimentos legais, que sejam punitivos em regime 
sancionatório.

No dia 27 de outubro a APAS Floreta e a CELPA – Associação da 
Indústria Papeleira organizaram uma sessão prática, dirigida a 
proprietários e produtores florestais, cujo objetivo foi divulgar e 
explicar as Boas Práticas Florestais para uma gestão mais eficiente 
dos eucaliptais.

A sessão foi conduzida pela Engª Rute Santos, coordenadora técnica 
da APAS Floresta e pelos técnicos da CELPA, a Engª Helena Rodrigues 
e o Engº Henrique Vieira, que deram a conhecer as melhores técnicas 
e alturas para se adubar, assim como a fase de desenvolvimento em 
que as árvores devem estar e onde se deve colocar o adubo.
Esta ação contou com a presença de 17 participantes.

CHAMADA DE ATENÇÃO | NEMÁTODO 
DA MADEIRA DO PINHEIRO

LIMPA E ADUBA | SESSÃO PARA 
PROPRIETÁRIOS/ FLORESTAIS

BALANÇO ATIVIDADE 4.º TRIMESTRE 2021

Durante o quarto trimestre de 2021 a APAS Floresta, apesar do estado 
de emergência e da equipa técnica estar em teletrabalho, desenvolveu 
o seguinte trabalho e participou em diversas acções/reuniões:

•  Continuação da auditoria externa ao Grupo de Certificação da 
Cadeia de Custódia - Certificação das empresas (4, 6 e 7 out.)

•  Encontro “A Valorização da Floresta – O Programa Limpa e Aduba: A 
Importância da Certificação Florestal (11 out. – Maxial)

• Formação sobre a Revisão da Norma de Grupo de Gestão Florestal 
FSC® promovida pelo FSC Portugal (16 e 24 out.)

• Curso Inicial de Quantum GIS (25, 26, 27 e 28 out.)

• Fórum de Sustentabilidade – Protecção Dinâmica da Floresta 
promovido pela The Navigator Company (19 out. – Torres Vedras)

• Workshop com Grupos Certificação: Gestão Florestal Sustentada 
e Renovação das Plantações (21 out. – Luso)

•  Sessão Prática | Parte 2: Boas Práticas Florestais – Para Proprietários 
e Produtores Florestais (27 out. – Cadaval)

•  Apresentação pública do “Estudo de Gestão Florestal em 
Povoamentos de Eucalipto na região do Oeste – Fatores 
Socioeconómicos (13 out – Rio Maior)

• Webinar «Neutralidade Carbónica e Agricultura» (16 nov.)

• Webinar «Neutralidade Carbónica e Política Florestal» (16 nov.)

• Reunião da Comissão Municipal da Defesa da Floresta contra 
Incêndios de Torres Vedras (3 dez.)

•  Certificação Florestal de Grupo: A importância dos pequenos 
proprietários e comunidades no sistema FSC® (10 dez.)

•  Curso Avançado de Quantum GIS (14, 15 e 16 dez.)

• Discussão pública do PMDFCI de Torres Vedras (16 dez.)

• Assembleia Geral da Afloeste (21 dez. – Maxial)
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