
SEMINÁRIO 

“VALORIZAR E PROMOVER A FLORESTA”

UTAD, 28 DE MAIO
RITA PAIVA



PREVENÇÃO FLORESTAL

É uma acção que pretende reduzir o número de incêndios florestais e a

sua incidência em termos de área ardida.

Técnicas:

• Métodos manuais;

• Métodos moto-manuais;

• Métodos mecânicos;

• Métodos químicos;

• Fogo controlado;

• Silvo pastorícia.



ANO 2017
ENTRE JUNHO E OUTUBRO

- Mais de uma centena de mortes;

- Mais de 440 mil hectares área ardida;

- Prejuízos superiores a mil milhões de euros.



MEDIDAS APLICADAS

• Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de Junho - “Regime excepcional

das redes secundárias de faixas de Gestão de Combustível”);

• E o actualizado Decreto-Lei nº 10/2018, de 14 de Fevereiro -

“Clarificação dos critérios aplicáveis à gestão no âmbito do

Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios”.



DIFERENÇAS ENCONTRADAS

São semelhante, apresentando quatro alterações a merecer

destaque:

• o poder dado aos municípios;

• novas medidas para pinheiros e eucaliptos;

• a mudança na avaliação dos matos a cortar;

• as coimas a aplicar.



DIFICULDADES

Até ao dia 15 de Março de 2018

Proprietários : fazer a limpeza dos terrenos

Até 31 de Maio 

Autarquias: têm que as garantir.

• falta de tempo

• falta de maquinaria

• falta de dinheiro

• faltam recursos 

humanos

As dificuldades 

comuns:



DIFICULDADES

• Pouco tempo cedido para fazer cumprir a lei;

• Valores praticados pelos prestadores de serviços;

• Tentativas de burla (coimas, limpeza de terrenos e venda dos terrenos).

Prevenir a sério os Incêndios Florestais é dar combate eficaz às 

suas causas mais profundas.



CAUSAS

• Desertificação humana;

• Ruína da Agricultura Familiar e do Mundo Rural;

Fonte: https://www.esquerda.net



CAUSAS

• Desvalorização da Floresta Multifuncional e mesmo da

Floresta de produção;

• A diminuição abrupta da actividade pastoril.

Sim, é difícil mas é possível!



NO FUTURO

• Garantir mais e melhores apoios públicos para a Agricultura Familiar e para

a Floresta Multifuncional e também garantir mais apoios públicos para a

prestação de Serviços Públicos de qualidade em meio rural;

• Não ter “medo” de apostar nas actividades que os nossos antepassados

praticavam. Havia uma simbiose Homem+Floresta que resultava…e muito

bem;

• Aplicar outras políticas Agro-rurais e no caso da Floresta os apoios públicos

devem deixar de privilegiar o economicismo em torno de espécies de

crescimento rápido e passar a privilegiar critérios e objectivos ambientais e

sociais a atingir através da Floresta Multifuncional;



NO FUTURO

• Criar e garantir melhores preços à Produção de Madeira – e

também de Cortiça – para que a exploração florestal reganhe

interesse económico para os pequenos e médios Agricultores sem

desperdiçar recursos naturais;

• Definir e aplicar um correcto Ordenamento Florestal alterando o que

mal está feito no terreno com as monoculturas intensivas de árvores

muito combustíveis, em vez de consagrar os abusos como

“fatalidades”.



A TÍTULO DE DESABAFO…

• Sim, as Finanças devem estar ao Serviço das Pessoas bem como da

defesa das suas Vidas e dos seus Bens e não o contrário como tem

acontecido!

• Sim, mais vale prevenir que remediar e tragédias como as do ano

passado nem sequer podem ser remediadas.

• Sim, a Floresta deve ser Vida, deve ser Bom Ambiente, Coesão Social

e Territorial, e não morte, desastre ambiental e instabilidade social.

• Reafirmamos que os Agricultores e os Produtores Florestais são

vítimas dos Incêndios! Não são culpados!



OBRIGADO PELA ATENÇÃO

NOSSA FLORESTA

NOSSO MEIO DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR

NOSSO FUTURO 


