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AGUIARFLORESTA 
Associação Florestal e Ambiental de Vila Pouca de Aguiar

■ Associação sem fins lucrativos;
■ Fundada a 7 de Fevereiro de 2003;
■ Área de intervenção prioritária – concelho de  Vila Pouca de 

Aguiar ;
■ 3 Técnico Florestais, 1 Técnico Apícola, 1 Técnico Agrícola, 1 

Administrativa e 4 Equipa de Sapadores Florestais;
■ Visa o desenvolvimento florestal sustentável e a preservação 

ambiental. 
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Área de Atuação da Aguiarfloresta
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Área de floresta: 

Cerca de 21 500 
ha de baldios 
5,2 % área de baldios nacional 

Cerca de 11 500 
ha de privados



Associados

■ 1152 privados

■ 25 entidades gestoras (JF e CD)

(*Cerca de 12 000 ha de área associada)
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Processos de dinamização de áreas 
conjuntas:

■ 79 Unidades de Baldios no concelho de Vila 
Pouca de Aguiar

■ 1 Grupo de Baldios (Grupo de Baldios Enscostas 
do Tâmega)
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Contributos para viabilizar a gestão 
florestal?
▪ Multifuncionalidade da floresta
▪ Organização e profissionalização da gestão

GRUPOS DE BALDIOS
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Prioridade de acesso 
aos 

instrumentos financeiros 
de apoio

Valorização de áreas pouco 
produtivas 

(e.g. Melhoria de infra-estruturas)

Aproveitamento e 
valorização dos resíduos 

Florestais 
(Maior poder negocial)

Redução do 
Risco de Incêndio 

Certificação 
Florestal

Ordenamento e Gestão 
(Apoio técnico especializado) 

Equipas de Vigilância 
e 

1ª Intervenção 

Vantagens

Aumento da rentabilidade 
Económica dos 

Espaços Florestais 
(Redução de custos 

e 
Aumento de produção) 

Aumento da rentabilidade 
Económica dos 

Espaços Florestais 
(Redução de custos 

e 
Aumento de produção)

Ordenamento e Gestão 
(Apoio técnico especializado) 

Valorização de áreas pouco 
produtivas 

(e.g. Melhoria de infra-estruturas)

Redução do 
Risco de Incêndio 

Aproveitamento e 
valorização dos resíduos 

Florestais 
(Maior poder negocial)

Certificação 
Florestal

Equipas de Vigilância 
e 

1ª Intervenção

Prioridade de acesso 
aos 

instrumentos financeiros 
de apoio

Vantagens
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Apostar na 

Multifuncionalidade 

da floresta



CONSTRANGIMENTOS
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– Ausência e envelhecimento de população e de 
proprietários no território 
– Descapitalização e desinteresse dos 
proprietários/entidades gestoras 
– Elevado risco ao investimento florestal, 
recorrência de grandes e devastadores incêndios. 



OPORTUNIDADES 
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• Criar dinâmicas para resolver o problema da 
gestão do fogo e seu custo; 

• Aumentar a biodiversidade do território e a 
sustentabilidade da sua gestão; 

• Valorizar as produções locais (produtos 
lenhosos e não lenhosos)
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▪ Modelo de gestão e 
valorização do pastoreio
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▪ O projeto retoma a relação tradicional da gestão do 
território através do uso dos animais mas altera 
substancialmente o modelo de gestão do rebanho.

▪ PASTOREIO DIRIGIDO
▪ https://www.youtube.com/watch?v=2EEjIuMyDY4&t=6s

Modelo de gestão e valorização do pastoreio

https://www.youtube.com/watch?v=2EEjIuMyDY4&t=6s
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▪ Deste modo espera-se, a preços competitivos, criar 
descontinuidades de combustíveis, em qualquer altura 
do ano e em qualquer parte do território, usando o 
rebanho como uma ferramenta de gestão florestal e 
não como instrumento de produção de bens.

Modelo de gestão e valorização do pastoreio
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▪ Os efeitos na criação de um mosaico de uso, 
multiplicando os habitats disponíveis e aumentando a 
matéria orgânica no solo, favorecem a biodiversidade ao 
mesmo tempo que diminuem o risco de fogo.

Modelo de gestão e valorização do pastoreio
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Pastoreio dirigido
▪ Reduzir custos de gestão
▪ Melhorar o desempenho ambiental
▪ Criar emprego
▪ Elevados encabeçamentos em períodos curtos

Modelo de gestão e valorização do pastoreio
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Pastoreio dirigido

▪ Manutenção da matéria orgânica no solo
▪ Maior diversidade biológica
▪ Redução do uso de combustíveis fósseis e da 

pegada de carbono

Modelo de gestão e valorização do pastoreio
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Envolvimento dos pastores tradicionais

▪ Integração de atividades
▪ Articulação da intervenção no território
▪ Valorização económica e social da atividade

Modelo de gestão e valorização do pastoreio
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Reforço do mercado de visitação

▪ Trazer o mercado ao território
▪ Diversificar a economia local
▪ Potenciar a visibilidade dos serviços ambientais 

prestados
▪ Criar programas de animação e uso público

Modelo de gestão e valorização do pastoreio
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Incorporação de valor
▪ Garantir notoriedade dos efeitos ambientais positivos associados 

à produção
▪ Difundir e comunicar o valor dos benefícios imateriais associados 

aos produtos
▪ Transformar valores ambientais em valores económicos
▪ Workshops, visitas e oficinas de cozinha
▪ Comunicação, comunicação, comunicação

Modelo de gestão e valorização do pastoreio
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▪ Modelo de gestão e 
valorização integrada do 

pinhal



Modelo de gestão e valorização integrada do pinhal
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Modelo de gestão e valorização integrada do pinhal
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Produtos:
▪ Produto principal: 
▪- Resina. Outros, Produtos Florestais Não Lenhosos (PFNL), como pinhas e 
cogumelos.
▪ Origem dos produtos: 
▪- Portugal
▪ Mercado / consumidores:
▪- Indústria
▪- Consumidores finais



Modelo de gestão e valorização integrada do pinhal
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Recursos
▪ Matéria-prima: 

▪ - Resina de pinhais de Pinus pinaster e outros PFNL 
▪ Envolvimento do proprietários / gestores do pinhal: 

▪ Privados; Comunidade; Associações Florestais
▪ Tradicionalmente, os proprietários/gestores das áreas de pinhal 

estabelecem contratos de arrendamento com empresas para extração 
de resina. Pretende-se que, no futuro, esses contratos sejam 
principalmente estabelecidos pela troca de serviços.



Modelo de gestão e valorização integrada do pinhal
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Pessoas:

▪ Principais atores envolvidos: 

▪ Baldios e privados: fornecem áreas florestais 
▪ População local: trabalha nas operações florestais
▪ Criação em 2019 de uma equipa de sapadores florestal que foi afetada a este modelo
▪ Gestores florestais: planeamento / interligação e troca de serviços / produtos
▪ Indústria da resina: compra a resina a preços sustentáveis para processamento e suporte para 

colheita e transporte
▪ Organização da cadeia de valor: 

▪ Resipinus - Associação de Destiladores e Exploradores de Resina



Modelo de gestão e valorização integrada do pinhal
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▪ Fatores de sucesso:

▪ Melhorar e racionalizar a proteção do pinhal face aos incêndios 
florestais, com base na criação de empregos locais para a 
exploração racional dos recursos naturais, com retorno 
financeiro no curto e médio prazo.

▪ Diminuição da área mínima de intervenção sustentável e 
aumento da eficiência das equipas operacionais florestais, 
integrando a gestão da exploração de PFNL, em particular da 
resina.



Modelo de gestão e valorização integrada do pinhal

▪ Este modelo permite:
▪ - Implementação de soluções de gestão inovadoras no 

ecossistema pinhal bravo, através da complementaridade 
entre atividades, funções e entidades.

▪ - Valorizar os pinhais e implementar gestão ativa sustentável 
através da exploração racional de recursos lenhosos e não 
lenhosos, com base na exploração de resina.
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Modelo de gestão e valorização integrada do pinhal

▪ Este modelo permite:
▪ - Diminuição da incidência e do impacto dos incêndios florestais. 
▪ - Valorizar os pinhais e implementar gestão ativa sustentável 

através da exploração racional de recursos lenhosos e não 
lenhosos (cogumelos,…), com base na exploração de resina. 

▪ - Organizar e coordenar parcerias entre as entidades envolvidas 
com vista a identificar o potencial e as necessidades da 
valorização, da proteção, da gestão florestal e da exploração de 
recursos. 
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Modelo de gestão e valorização integrada do pinhal

▪ O modelo integra como atividade principal a resinagem 
na gestão sustentável do ecossistema pinhal bravo, 
incorporando nesta atividade/exploração a componente 
de valorização, proteção e gestão dos povoamentos, com 
exploração de outros produtos florestais não lenhosos, 
execução de ações silvícolas e de DFCI na prevenção, 
minimização do risco e combate a incêndios.

▪ https://www.youtube.com/watch?v=G-l4KiSQZ-w
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https://www.youtube.com/watch?v=G-l4KiSQZ-w
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▪Valorização integrada da gestão 
do território

▪ -

▪  Grupo de Baldios Encostas do Tâmega
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▪ “Terra Maronesa” pretende valorizar a raça autóctone 
Maronesa nas suas diferentes vertentes: cultural; social/
económica; ambiental e turística. 

▪ http://terramaronesa.pt/

Valorização integrada do território

http://terramaronesa.pt/
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▪ Esta rede pretende contribuir para a valorização, não só 
da raça Maronesa, mas também da região e dos 
produtos endógenos, sendo, por isso, também um 
contributo para a comunicação do território e para a 
atração turística.

Valorização integrada do território
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▪ Promoção de produtos agroflorestais, práticas, receitas e 
tradições ligados à produção, preparação, confeção e 
consumo agroalimentar e pecuário.

Valorização integrada do território
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Nesta dinâmica a Terra Maronesa conta com: 
Aguiarfloresta (Grupo de Baldios Encostas do Tâmega), 
Associação de Criadores do Maronês, Agrupamento de 
Produtores de Carne Maronesa, Instituto Politécnico de 
Bragança (IPB), Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro (UTAD), Associação, ATCoop – Alto Tâmega 
Cooperativo.

Valorização integrada do território



Muito obrigado!

Duarte Gomes Marques
geral@aguiarfloresta.org
www.aguiarfloresta.org
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