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ATIVIDADE 1. MODELOS DE GESTÃO FLORESTAL INOVADORES 

 

Ação 1. Inventário de boas práticas e casos de êxito da gestão florestal multifuncional que favoreça a 

resiliência territorial. 
 

 

 

 

1ª  REVISTA 2020 

 Consórcio do Projecto FORVALUE dá-lhe as boas-vindas.  

O projeto 0577_FORVALUE: “Gestão inovadora para a valorização e resiliência da área florestal", co
-financiada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa Inter-
reg V-A Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020, no âmbito do Eixo 3: "Crescimento sustentável 
através da cooperação transfronteiriça para a prevenção de riscos e melhor gestão dos recursos 
naturais". 

A1.d3- Visita à França 

Objetivo: Transferência de experiências. 

Data: Terça-feira, 11 de fevereiro de 2020 

Localização: Burdéus– França. 

 

A visita dividiu-se em duas sessões:  

 

1º-Manhã dedicada à visita de campo . 

 

A visita de campo consistiu numa visita a uma 

grande parcela situada na localidade perto de Ba-

zas, e incluída no projecto FOREDAVENIR.  

A sessão foi guiada pelo coordenador da FOREDA-

VENIR, Thierry Chereque e um técnico florestal.   

 

 

Ainda que o projeto esteja direcionado para pe-

quenas parcelas, em que a média das 

parcelas têm 2 ha, visitamos uma parce-

la de maiores dimensões, onde pudemos 

ver uma grande variedade de trabalhos 

que se estavam a realizar no momento 

da visita, rentabilizando o tempo da visi-

ta. 

 

 

 

 

Foi-nos explicada a importância da qualidade da 

madeira para posteriormente ser transformada. 

 

 

 

 

 

2º– À tarde, foi-nos apresentado os projetos  
FOREDAVENIR e MOVAPRO (continuação do 
anterior) por parte dos seus responasáveis no  
CNPF.   
 
Proseguiu-se com a apresentação do projeto  
ROSEWOOD (rede europeia de regiões sobre a 
mobilização sustentavel de madeira). 
 
 

 

A1.d1.Visita à Galiza . 

 

Objetivo: Transferência de experiências. 

Data: quinta 23 de janeiro de 2020 

Localização: O Rosal– Pontevedra. 

 
Realizou-se uma visita ao Monte Vecinal, 
baldio de Santa Mariña      O Rosal, situado 
no Município de O Rosal, Provincia de Pon-
tevedra – Espanha. 
 

 
 
Trata-se de um MVMC 
classificado em 1984, que 
conta com 370 compartes, 
e com una superficie que 
superior a 1550 ha em 
apenas uma unidade de 
gestão.  
 

A gestão é  realizada directa-
mente pelos compartes com 
apoio técnico externo regu-
lar. 
 

 

 

Empregam 17 pessoas a tempo inteiro. Três delas são pastores, sendo que os restantes se dedi-

cam às tarefas de manutenção da área. Possuem um armazém e um centro social, local onde 

realizam as reuniões, guardam a maquinaria e é utilizado como vestiário para os funcionários, 

e.t.c.. 

 

A1.d4 - Visita à Itália 

 

Objetivo: Transferência de experiencias. 

Data: terça, 13 de fevereiro de 2020 

Localização: Rufina (FI) - Itália. 

 

A visita foi dividida em duas sessões: 

 

1º-Manhã dedicada à apresentação do projecto: 

 “FORESTA MODELLO delle MONTAGNE FIORENTINE”  

(http://www.forestamodellomontagnefiorentine.org/64/it/home.html),  

 

com visitas ao “centro formazione 

forestale RINCINE” (localizado en Ri-

cine – Londa) e à floresta , onde-

fazem gestão. 

 

Acompanhados por: António Ventre 

(responsável do centro de for-

mação), Iacopo Battaglini ( tutor de 

atividades didáticas e de treino), Ste-

fano Berti (presidente da associação 

Foresta ModelLo), Marina muñoz Duràn y Silvia 

Vannini (membros da asociação floresta mode-

lo). 

 

Visitamos as zonas de cortas en monte bajo, 

donde se realiza una selección de pies a con-

servar y se elimina el resto de monte bajo.  

 

Os sobrantes dos cortes são estilhados direta-

mente no povoamento e são posteriormente 

utilizados nas caldeiras que servem os núcleos 

habitacionais das proximidades.  

 

Durante a apresentação do projecto foi-nos resu-

mido o modelo de gobernança e gestão utilizado  

pela associação, o qual é fundamentalmente ba-

seado no voluntariado.  

 

 

 

 

2º- A tarde foi dedicada à visita da 

“Lavacchio Organic Farm” e seus 

arredores, onde se produz vinho, 

azeite, trigo e outros produtos 

alimentares e de jardim.  

 

Este modelo de produção comple-

menta-se com outras atividades 

direcionadas para a transfor-

mação e turismo (restaurante, 

bodega, moinho de vento, aulas de cozinha toscana, etc).  A sua produção está baseada na agri-

cultura  biológica e de proximidade. 

 

 

A1.d2- Visita a Portugal. 

 

Objetivo: Transferência de experiências. 

Data: Sexta-feira, 07 de fevereiro de 2020 

Localização: Monção– Portugal. 

 

1ª-Visita ao Baldio de Longos Vales  

 

Área queimada no ano de 2017  onde oco-

rreram execução de ações de estabilizaçao 

de emergência. Grupos de interesse: GTF 

Monção + Conselho Diretivo/Junta de Fre-

guesia + Empresa que realizou os trabal-

hos de estabilização de emergência + As-

sociações Florestais  

 

 

 

Zona regenerada no Baldio de Longos Vales 

 

Área não queimada devido à existência de árvores 

de grande porte, entre elas a Sequoia sempervirens 

 

2ª– Visita ao Baldio de Merufe 

 

Área queimada no ano de 2017 con execução de 

ações de estabilização de emergência. Grupos de 

interesse: GTF Monção + Conselho Diretivo/Junta 

de Freguesia + Empresa que realizou trabalhos 

de estabilização de emergência +  Associações 

Florestais  

 

3ª-Visita ao Baldio Sistelo // Projeto 5.ª Lógica 

Intervenientes: Município de Arcos de Valdevez + 

Conselho Diretivo + Junta de Freguesia + Hugo 

Novo – 5.ª Lógica + Associações Florestais + Re-

presentante do projeto – Montanha do Alto Min-

ho 
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