Planeamento
florestal
Planear garante uma gestão profissional...

A

Floresta constitui um recurso natural importante, quer do ponto de
vista da preservação do equilíbrio
ecológico, quer do ponto de vista do aproveitamento económico.
O planeamento florestal resulta da organização do espaço geográfico, rentabilizando
-o e optimizando-o de acordo com as suas
características estruturais.
Este processo é um suporte fundamental na
gestão da floresta, uma vez que permite
definir objectivos claros, determinar uma
sequência de intervenções (no tempo e no
espaço) e identificar necessidades de meios
e recursos para a sua satisfação.
A necessidade do cumprimento legal para
algumas operações, a utilização de melhores
técnicas florestais, a aquisição de espécies
mais produtivas e adequadas para cada
local específico, assim como a própria exploração florestal carecem de ser planeados
com alguma antecedência, de forma a que a
execução das diferentes actividades seja
feita no momento desejado.
A AFBV, com base nas orientações técnicas,
ambientais, sociais e legais, conjugadas com
as expectativas do proprietário florestal,
elabora um plano de intervenção florestal
para cada uma das suas parcelas. Este plano, para além da caracterização física,
resulta na calendarização das operações a
realizar num determinado período, com
uma estimativa de custos associados a cada
uma delas (Fig.1).

Fig.1 - Plano de Intervenção Florestal (PIF), efectuado em software específico (ForGest),
com respectiva cartografia.

Planeie atempadamente as operações florestais e no caso das (re)
florestações, a AFBV presta-lhe apoio na elaboração de pedidos de
licenciamento e projectos técnicos:
1. Licença para mobilização de solos a requerer na Câmara Municipal DL139/89;
2. Licença para (re)arborização com espécies de rápido crescimento
(eucalipto ou choupo) a requerer na AFN - DL175/88 e Portaria 528/89;
3. Comunicação prévia à CCDRC, caso a parcela se situe em áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN) - DL166/2008.

Contactos
Conte com a associação florestal no
planeamento e melhoria da gestão florestal... Associação Florestal do Baixo Vouga
Beneficie, gratuitamente, do apoio técnico ao ser associado da Associação
Florestal do Baixo Vouga (AFBV), para planear e rentabilizar os espaços florestais.
A AFBV possui duas equipas de Sapadores Florestais, que executam todos

Centro Coordenador de Transportes
3850-022 Albergaria-a-Velha
Tel/Fax:234 524 056
E-mail: geral@afbaixovouga.pt

os serviços de silvicultura preventiva.
Solicite, gratuitamente, o orçamento para as intervenções desejadas.
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