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Os Programas Regionais de Ordenamento 
Florestal (PROF)  são instrumentos setoriais 
de gestão territorial, que estabelecem nor-
mas específicas de utilização e exploração 
florestal dos espaços florestais, com a finalidade 
de garantir a produção sustentada do conjunto 
de bens e serviços a eles associados.

Os PROF avaliam as potencialidades dos 
espaços florestais, do ponto de vista dos 
seus usos dominantes; definem o elenco de 
espécies a privilegiar nas ações de expansão 
e reconversão do património florestal; iden-
tificam os modelos gerais de silvicultura e 
de gestão dos recursos mais adequados; e 
definem as normas específicas de silvicultu-
ra e de utilização sustentada dos recursos a 
aplicar a estes espaços.

Desde 2007, todo o território continental 
possui PROF aprovado e em vigor, tendo 
ocorrido a sua revisão em 2019. No caso da 
região Alentejo o PROF foi publicado em 11 
de Fevereiro – portaria n.º 54/2019.

Esta iniciativa, integrada na 36.ª Ovibeja, e 
organizada pela Terras Dentro em parceria 
com o ICNF, pretende esclarecer os partic-
ipantes acerca do PROF Alentejo: os seus 
conteúdos, implicações, aplicações, e sua 
nova abrangência geográfica.

Para além de esclarecer os participantes, 
espera-se que este seja um espaço de de-
bate entre técnicos e produtores florestais 
acerca deste instrumento fundamental para 
a gestão e ordenamento florestal.

Inscrição: Gratuita mas obrigatória
Solicita-se o envio da inscrição para:
Terras Dentro - Associação para o Desenvolvimento Integrado - Rua Rossio do Pinheiro - 7090-049 Alcáçovas
Tel. 266 948 070   |   E-mail: informalentejo@terrasdentro.pt 

Nome:_______________________________________________________________
Instituição:____________________________________________________________
Telefone:______________________________________________________________
E-mail:_______________________________________________________________

As implicações do Programa
Regional de Ordenamento Florestal

PROGRAMA

Ficha de inscrição

na gestão florestal

Integrado na 36.ª Ovibeja

Beja, 24 de Abril de 2019

Assinatura___________________________________________ Data____/____/____

A Terras Dentro declara que os dados pessoais acima indicados não serão utilizados para qualquer outra finalidade para além da promoção e 
divulgação de atividades e eventos, relacionados com o tema do desenvolvimento rural, comprometendo-se a solicitar novas declarações de 
consentimento, sempre que esteja em causa o uso dos dados em causa para outra finalidade que não a aqui expressamente manifestada. Os 
titulares dos Dados Pessoais registados e recolhidos para os efeitos acima indicados, têm o direito de aceder aos mesmos, bem como à sua 
retificação, alteração e ao seu apagamento, nos termos legais e nos prazos necessários à sua utilização adequada que se estima em 5 anos.
A Terras Dentro garante o sigilo e a confidencialidade relativamente aos dados registados, recolhidos e tratados e respeita o princípio da 
“minimização dos dados”, isto é, solicita APENAS os dados estritamente indispensáveis ao cumprimento da finalidade que os utentes autorizam, 
com a declaração do seu consentimento. 
Declaro o meu consentimento de forma positiva, livre e esclarecida, relativamente ao uso dos meus dados pessoais acima indicados e apenas 
para as finalidades assinaladas.

Sim Não

Tipo de actividade desenvolvida
Produtor florestal Sector da transformação Outros_______________

14:15h – Receção aos participantes
14:30h – Sessão de abertura
                   Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)
                   Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento Integrado 

14:40h – Apresentação dos Programas Regionais de Ordenamento Florestal (PROF)
                   e respetivas implicações - ICNF  

15:10h – Apresentação do Programa de Ordenamento Florestal do Alentejo
                   Guilherme Santos – ICNF 

15:30h – As implicações e aplicações do PROF
                   União da Floresta Mediterrânica (UNAC) 

15:50h – As implicações e aplicações do PROF Alentejo
                   pedro Serra Ramos - Associação Nacional de Empresas Florestais Agrícolas e do Ambiente (ANEFA) 

16:10 – Debate

17:00 Encerramento


