Associação de Produtores Florestais da Beira Interior

PROGRAMA AGRO - Medida 3 – Acção 3.6 – Promoção de Novos Mercados e
Qualificação do Produtos Florestais Estudo das Variáveis e respectiva parametrização
que permitam o acompanhamento da Norma Portuguesa – Gestão Florestal
Sustentável
(2007-2008)
O projecto teve como objectivo fazer o estudo da implementação da Norma Portuguesa
4406:2003 nos hectares correspondentes à área florestal dos associados da AFLOBEI. A
Norma Portuguesa tem como objectivo a promoção de Sistemas de Gestão Florestal
Sustentável, ou seja, promove o uso da floresta sem comprometer as suas funções
económicas, sociais e ambientais.
No âmbito deste projecto procedeu-se ao estudo e parametrização dos indicadores de Gestão
Florestal Sustentável (GFS) em propriedades associadas da AFLOBEI. Foi feito o
levantamento cartográfico da área de associados e recolhidos vários dados (levantamento
das manchas florestais / espécies, pontos de água, ocupação do solo, rede viária e divisional
existente, etc.), para com esses dados se avaliar a aplicabilidade dos indicadores de GFS aos
diferentes sistemas florestais, às estruturas fundiárias e modalidades de gestão existentes.
Deste modo, foi avaliada a potencialidade de se avançar com processos de certificação
florestal.
Os indicadores de Gestão Florestal Sustentável, devido à sua natureza, servem de
informação de base para a elaboração de Planos de Gestão Florestal.
Fases do Projecto
1ª Fase – Preparação
- Levantamento Cartográfico da Área de Intervenção
- Delineamento e Implementação de Talhões
- Implantação de Parcelas de Amostragem
- Elaboração de Fichas de Campo e Inquéritos
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2ª Fase Recolha de Dados
- Monotorização dos Indicadores de Gestão Florestal Sustentável, através de
indicadores que podem ser avaliados de forma quantitativa, qualitativa e de carácter
descritivo
- Realização de inquéritos e sensibilização dos produtores florestais para a gestão
florestal sustentável e certificação
3ª Fase – Tratamento e Análise de Resultados
4ª Fase – Apresentação de Resultados e Sensibilização do Público-Alvo (durante o
Seminário “Tradição e Futuro: Desafios da Nossa Floresta)
- Análise dos resultados obtidos
- Elaboração de relatório de todo o trabalho realizado

