
 
 
 
 

 

WORKSHOP FINAL SOBRE AVALIAÇÃO DA POSSE E GESTÃO COMUNITÁRIA DE 

ÁREAS FLORESTAIS 

 

Local: Centro de Mar. Viana do Castelo 

Data: 10 de outubro, 2017 

Duração: 10:00 -13:00 

 

Exmo(a). Sr(a): 

 

No início de 2017, o CEABN / ISA e a FAO estabeleceram um protocolo de colaboração para 

implementar sistemas de avaliação da gestão efetuada nas áreas florestais comunitárias em 

Portugal Continental. O guião da avaliação foi desenvolvido por especialistas da FAO com 

aplicação a nível mundial, para avaliar a governança responsável da posse de terra (VGGT) e da 

extensão e eficácia da gestão comunitária de áreas florestais (GFAC). A participação por parte 

de representantes das áreas baldias foi voluntária. 

Procurou-se assim determinar quais os contributos do reconhecimento legal ou transferência 

de direitos florestais para as comunidades locais no que toca à gestão florestal sustentável das 

áreas baldias. Em simultâneo avaliaram-se quais os benefícios ambientais, sociais e económicos 

para as comunidades rurais. 

A recolha de dados decorreu entre Maio e Setembro de 2017, através de um conjunto de 

workshops e entrevistas. A análise dos vários contributos deu lugar a dois relatórios com os 

resultados desta avaliação (enviados em anexo).  

Com o intuito de devolver os resultados aos participantes neste estudo, bem como validar as 

suas respostas, temos o prazer de o(a) convidar para participar no Workshop Final que 

decorrerá no dia 10 de Outubro em Viana do Castelo (dia anterior ao Congresso Florestal 

Nacional).  

O local será no Navio Gil Eannes do Centro de Mar (Doca Comercial) em Viana do Castelo, 

tendo o seu início às 9h45 e término às 13h, como pode constatar no programa deste encontro. 

 

 



 
 
   
 

Programa da sessão: 

 

Tempo Atividades Pessoa responsável 

09:45 -10:00 Registo dos participantes  

10:00 - 10:20 

Sessão de abertura 
Palavras introdutórias 
CEABN/ISA 
FAO Rome – Forest tenure officer 

Prof. Francisco Rego 
Dr. Safia Aggarwal                                                                            

10: 20 - 10:50 A apresentação dos resultados finais da avaliação 
                                                                   

Iryna Skulska 

10:50 – 11:00 Pausa para café Todos os participantes 

11:00 – 12:45 A discussão sobre os resultados da avaliação. Moderador 

12:45 – 13:00 Encerramento do evento 
Prof. Francisco Rego 
Dr. Safia Aggarwal                                                                            

13:00 Almoço Todos os participantes 

 

Com os votos que possa participar neste encontro, com os nossos melhores cumprimentos, 

Dr. Safia Aggarwal                                                                            Prof. Francisco Rego 
Forest Tenure Officer  Forestry Department, FAO 
Rome, Italy 00153                                                                                                          

Director do Centro de Ecologia Aplicada "Prof. 
Baeta Neves" (CEABN)  

 

 

Por favor, confirme sua presença até o dia 2 de Outubro por e-mail irynaskulska@isa.ulisboa.pt ou por 

telemóvel 963 465 977. 

 

 

Nota: Decorrerá igualmente uma pequena apresentação dos resultados gerais das avaliações bem como 

as recomendações resultantes deste workshop no VIII Congresso Nacional de Florestas, dia 13 de 

outubro entre as 9:00 e as 10:30 horas (http://8congressoflorestalnacional.ipvc.pt/programa/ ).  
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