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AGUIARFLORESTA - Associação Florestal e Ambiental de Vila Pouca de Aguiar

- Associação sem fins lucrativos;

- Fundada a 7 de Fevereiro de 2003;

- Área de intervenção prioritária – concelho de  Vila Pouca de Aguiar;

- Técnicos superiores florestais, agrícolas e de produção animal, administrativa 
e 4 equipas de sapadores florestais;

- Visa o desenvolvimento florestal sustentável e a preservação ambiental. 



Enquadramento geográfico



Área de floresta:

Cerca de 21 500 ha
de baldios

5,2 % área de baldios nacional

Cerca de 11 500 ha
de privados



Constituição e dinamização de ações de gestão conjunta – ZIFs / 
Agrupamento de Baldios / Projetos de comunidade / …





ZIF de Valoura –> AIGP de Valoura



ZIF de Jales –> AIGP de Jales



Motivações…
Comunidades “assustadas” com os riscos associados à floresta: 
incêndios, pragas,…

As principais preocupações: 

• “limpeza de combustíveis”; 

• “corte de árvores”; 

• “proteção da aldeia”; 

• “excesso de legislação/regulação”; 

• “proibição/condicionamento do uso do fogo”; 

• “aumento da fiscalização/penalização dos proprietários”;…



Motivações…

Os proprietários e/ou gestores (florestais, pastores, resineiros, 
agricultores, caçadores,…) percecionam a dimensão do problema e 
estão mais disponíveis para contribuírem para a solução.

Reconhecimento do papel de cada um para a gestão/valorização.

Problema complexo, solução coletiva!

O Estado (e a sociedade) manifestam disponibilidade para 
contribuírem para remunerar os produtores pelos serviços 
ambientais que prestam.



Motivações…
- Vontade conjunta em promover uma proatividade e complementaridade

de atuação aos diferentes níveis de decisão e atuação dos intervenientes, 
numa visão integral de gestão espaço rural/territorial;

- Interesse dos atores locais em melhorar a gestão e a valorização do 
território, apoiando os proprietários para uma gestão mais ativa, em 
particular nas áreas marginais que não tem competitividade;

- Mais critério e exigência na utilização dos recursos disponíveis (financeiros 
e outros);

- Adoção de modelos colaborativos de gestão do território, apoiados, 
essencialmente, em quem está no território e ainda capaz/disponível para 
o fazer.



Contribuir para a 
resolução do 
problema da gestão 
do fogo e do seu 
custo.

Objetivo:



Valorizar os “atores” 
locais, suas 
atividades e 
produções (produtos 
e serviços de 
suporte, 
aprovisionamento, 
regulação e 
culturais).

Objetivo:
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Objetivos:

• Reduzir riscos e 
custos;

• Criar valor.

Boas práticas: modelos colaborativos e participativos de gestão do território: AIGPs,…
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Comunidades práticas 
colaborativas

Terra Maronesa





“Terra Maronesa” pretende valorizar a raça autóctone 
Maronesa nas suas diferentes vertentes: cultural; 
social/económica; ambiental e turística. 

http://terramaronesa.pt/

http://terramaronesa.pt/


Gestão e valorização do 
pastoreio

Rebanhos mais



PROJETO: REBANHOS+

BIODIVERSIDADE+
PREVENÇÃO FLORESTAL+
ECONOMIA CIRCULAR+
ADAPTAÇÃO AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS+



O projeto
www.rebanhosmais.pt

Potencializar no Alto Tâmega 
o uso e fomento do 
pastoreio orientado como 
ferramenta de gestão de 
espaços naturais, prevenção 
de incêndios e recuperação 
de áreas degradadas de 
forma coordenada entre 
diferentes agentes e 
territórios de fronteira.

http://www.rebanhosmais.pt/


Um projeto de envolvimento

• Integração de 
atividades

• Articulação da 
intervenção no 
território

• Valorização 
económica e 
social da 
atividade
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Planos de 
pastoreio

Indicação por parte 
dos criadores de 
áreas a 
intervencionar



Monitorização animal: instalação das coleiras nos rebanhos



Capacitação: curso operacional de queima



Acompanhamento e monitorização das atividades no terreno

9/12/2020 13/01/2021 24/02/2021

Os efeitos na criação de um mosaico de uso, multiplicando os habitats disponíveis e aumentando a 
matéria orgânica no solo, favorecem a biodiversidade ao mesmo tempo que diminuem o risco de fogo.





Gestão e valorização do 
pastoreio

LIFE Maronesa



Projeto 
LIFE Maronesa



Sistema extensivo “maronês”
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Monitorização animal



Gestão e valorização integrada 
do pinhal

Resina e outros produtos não 
lenhosos



Gestão e valorização integrada do pinhal



Gestão e valorização integrada do pinhal

Recursos

• Matéria-prima: 

- Resina de pinhais de Pinus pinaster e outros 
PFNL 

• Envolvimento do proprietários / gestores 
do pinhal: 

-Privados; Comunidade; Associações 
Florestais

- Tradicionalmente, os proprietários/gestores 
das áreas de pinhal estabelecem contratos de 
arrendamento com empresas para extração 
de resina. Pretende-se que, no futuro, esses 
contratos sejam principalmente 
estabelecidos pela troca de serviços.



Gestão e valorização integrada do pinhal

Pessoas:

• Principais atores envolvidos: 

- Baldios e privados: fornecem áreas 
florestais 

- População local: trabalha nas operações 
florestais

- Criação em 2019 de uma equipa de 
sapadores florestal que foi afetada a este 
modelo

- Gestores florestais: planeamento / 
interligação e troca de serviços / produtos

- Indústria da resina: compra a resina a 
preços sustentáveis para processamento e 
suporte para colheita e transporte



– Criação de emprego diretamente dependentes da existência 
de áreas florestais (um posto de trabalho/20 ha de floresta); 

– Produção sustentável e relativamente estável com 
rendimentos (rendas) regulares;

– Perceção pelas proprietários e populações locais/rurais da 
importância económica da floresta (salários + rendas);

– Diminuição do risco;

– Rendimentos do trabalho e das rendas ficam no espaço 
rural.

Gestão e valorização integrada do pinhal

Vantagens do modelo:



A resinagem como atividade 
principal na gestão sustentável do 
ecossistema pinhal bravo.

Nesta atividade/exploração está 
incorporada a componente de 
valorização, proteção e gestão dos 
povoamentos, nomeadamente a 
exploração de outros produtos 
florestais não lenhosos 
(cogumelos,…), a execução de ações 
silvícolas e de DFCI na prevenção, a 
minimização do risco e o combate a 
incêndios.

• https://www.youtube.com/wat
ch?v=G-l4KiSQZ-w

Gestão e valorização integrada do pinhal

https://www.youtube.com/watch?v=G-l4KiSQZ-w


Valorização das pessoas
Escola de Pastores



Escola de 
Pastores

www.escoladepastores.pt

Capacitação e valorização de atividades

http://www.escoladepastores.pt/


Capacitar empreendedores na atividade pecuária e pastorícia, promovendo modos de produção 
extensivos e inovadores, que contribuam para o incremento da sustentabilidade das explorações, 
do setor e dos territórios onde este tem presença.



As atividades agrícolas, pecuárias e pastoris podem desempenhar um papel mais ativo, 
abrangente e valorizado no desenvolvimento local integrado, sobretudo nas zonas rurais, 
garantindo uma melhor preservação e valorização dos recursos e património, assim como 
um retorno justo para os seus profissionais. .



Obrigado!
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