
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Seminário  

 
“O futuro dos baldios e dos espaços florestais de montanha “ 

 
18 de Março de 2010, Cabeceiras de Basto 

 

É, hoje, reconhecido que os territórios comunitários (vulgo Baldios) têm problemas. Mas seria 

um grave erro classificar o regime de propriedade comunitária como relíquia do passado, 

impraticável ou intrinsecamente incompatível com os desafios da sociedade moderna. Os 

terrenos comunitários são, no universo florestal nacional, um património valioso e um 

importante espaço de actividades silvícolas. Os baldios com uso florestal ocupam, 

aproximadamente, 14% da área florestal do território continental, estando organizados em 115 

Perímetros Florestais distribuídos, sobretudo, pelas serras do Norte e Centro do País. 

A Comissão Nacional para a Valorização dos Territórios Comunitários (CNVTC), tem como 

missão elaborar o Programa Nacional para a Valorização dos Territórios Comunitários 

(PNVTC). A actual SEFDR pretende no ano de 2010 concluir, com sucesso, esta iniciativa. 

Com este programa pretende-se identificar estrangulamentos e encontrar soluções para os 

principais problemas dos Territórios Comunitários. È necessário contribuir para a definição de 

uma estratégia nacional para a valorização dos Territórios Comunitários, alicerçada num 

modelo de desenvolvimento sustentado, na participação dos compartes, com vista a dar 

resposta às suas necessidades através da valorização dos seus recursos endógenos, assente 

num conjunto de prioridades e objectivos fixados a partir de um diagnóstico, privilegiando uma 

abordagem integrada, inovadora e com efeitos multiplicadores.  

A CNVTC com o apoio da Câmara de Cabeceiras de Basto promove esta iniciativa numa lógica 

de envolvimento de todos os intervenientes nos territórios comunitários num movimento que 

promova o desenvolvimento sustentado destes territórios. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

PROGRAMA 

 

10h00 Auditório do Centro Hípico de Cabeceiras de Basto 

  

 Seminário “O Futuro dos Baldios e dos Espaços Florestais de Montanha” 

 

 Mesa de Abertura 

  S. Excelência o Sr. Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural 

 Presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto e representante da ANMP 

 Presidente da Junta de Freguesia de Torgueda – Representante da ANAFRE 

 Presidente da Autoridade Florestal Nacional 

 Coordenador da Comissão para a Valorização dos Territórios Comunitários 

 Orador Convidado – Prof. Oliveira Baptista (ISA) 

 

 Sessão de Abertura 

 Presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto 

 Presidente da Autoridade Florestal Nacional 

 

 Palestra – Prof. Oliveira Baptista (30m) 

 

 Mesa Redonda (1h30) 

 Moderador: Manuel Carvalho (jornalista – jornal Público) 

 Representante da Forestis 

 Representante CNA/BALADI 

 Representante CENTRO PINUS 

  S. Excelência o Sr. Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural 

 

 C/ debate com o público/convidado presente 

 (Público/convidado – Director Regional de Agricultura e Pescas do Norte, Directores 

Regionais das Florestas do Norte e Centro, CCDR-Norte e Centro, ICNB, ANEFA, 

CONFAGRI, Fórum Florestal, Conselhos Directivos de Baldios do concelho, Presidentes 

dos Clubes de Caça e Pesca do concelho, Presidentes de Associações de 

Desenvolvimento Local, entre outros…) 

 

 Apresentação das Conclusões do debate/mesa redonda 

 Manuel Carvalho (jornalista – jornal Público) 

 

 Sessão de encerramento presidida por S. Excelência o Sr. Secretário de Estado das 

Florestas e do Desenvolvimento Rural, Eng. Rui Pedro Barreiro 



 

 

14h30 Roteiro pelos Baldios da Serra da Cabreira 

   Passagem por: 

    Pista para Aeronaves, em Abadim 

    Barragem e área de Lazer da serra do Oural, em Abadim 

    Posto Cinegético de Moinhos de Rei, em Abadim 

    Cercado do Corço, em Abadim 

 Aldeia de Busteliberne (Centro Cívico e Interpretativo da Memória 

Colectiva da Aldeia de Busteliberne), em Cabeceiras de Basto (S. 

Nicolau) 

 Complexo Florestal da Veiga, em Bucos – Equipamentos recuperados, 

Casa Florestal, Antigo Quartel dos Sapadores, Nitreira e outros anexos. 

 

16h30/17h00 Fim da Visita 

 

 

 

 

 

 

 


