
 

Em 2014, ano em que a ONU dá especial atenção à Agricultura Familiar, a Forestis – Associação Florestal de Portugal 
promove a importância da floresta como atividade desenvolvida no contexto familiar, organizando o seminário “Floresta 
Familiar: Base de uma floresta sustentável”, no dia 28 de março, no Parque de Exposições de Braga, durante a Feira 
AGRO 2014. 

A floresta em Portugal é baseada em milhares de proprietários e produtores florestais privados, detentores de mais de 
90% da floresta, que garantem produtos, como a madeira, frutos, mel, cogumelos, biomassa e simultaneamente 
disponibilizam outros bens e serviços de carater público.  

Este seminário pretende realçar o papel estratégico que os proprietários florestais privados desempenham na manutenção 
de uma floresta sustentável e o contributo que dão para o desenvolvimento local. 

Venha ouvir alguns testemunhos de proprietários que olham para a sua floresta como um importante património onde 
investem a pensar nas gerações futuras e na sua sustentabilidade, muitas vezes sem a perspetiva de rentabilidade 
económica garantida.   

Conheça na primeira pessoa as motivações, as dificuldades com que se deparam e as necessidades e expectativas para o 
futuro. 

Participe nesta iniciativa!  

 
PROGRAMA 
 
14:00 – Receção dos participantes 
 
14:30 – Sessão de Abertura 

Fernando Sá Meneses – Presidente da Associação Florestal do Cávado 
Humberto Carlos – Administrador da InvestBraga - Agência para a Dinamização Económica, E.M. 
Francisco Carvalho Guerra – Presidente da Forestis  
 

15:00 – Os proprietários florestais e o contexto socioeconómico 
 Américo Mendes – Universidade Católica Portuguesa - PORTO 
 
PAINEL: CONTRIBUTO DA FLORESTA FAMILIAR PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 
Moderador: António Campos e Matos – Conselho Superior da Forestis  
 

15:30 – A experiência e os desafios de ser proprietário florestal 
Fernando Sá Meneses – Proprietário florestal da Assoc. Florestal do Cávado  
Pedro Araújo – Proprietário florestal da Assoc. Florestal de Entre-o-Douro e Tâmega 
Abel Pereira - Proprietário florestal da ARBOREA - Associação Agro-Florestal e Ambiental da Terra Fria Transmontana 
Adriano Azeredo – Proprietário florestal 

 
  
16:50 – Debate 
 
 
17:30 – Sessão de Encerramento  

Fernando Sá Meneses – Presidente da Associação Florestal do Cávado 
Humberto Carlos – Administrador da InvestBraga - Agência para a Dinamização Económica, E.M. 
Francisco Carvalho Guerra – Presidente da Forestis 
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