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O modelo ZIF foi criado em 2005 no sentido de ultrapassar uma 
característica do território nacional que tem sido apontada como 
grande condicionante ao desenvolvimento florestal em Portugal: a 
pequena dimensão e excessiva divisão da titularidade da 
propriedade florestal. Porque se tratou de uma política quase 
consensual em termos dos princípios que defende, desde então se 
assistiu, por todo o País, a profundas movimentações, no seio da 
esfera pública e privada, no sentido de trabalhar com este cenário.  
 
As ZIF apresentam-se como um bom instrumento para atingir 
objectivos tais como a melhoria do nível de defesa contra incêndios, 
a diversificação e aumento das produções e a certificação da gestão 

florestal sustentável.  
 

Esta dinâmica constitui já um marco na história florestal 
portuguesa. As 141 ZIF formalmente constituídas e as muitas 
outras que se encontram em processo de constituição envolveram 
os proprietários de mais de 684 mil hectares. 

 
É obrigatório potenciar toda a energia, entusiasmo e 
expectativas existentes na constituição das ZIF, pelo 
que urge reflectir sobre os vários modelos de gestão 
destas estruturas, avaliar o seu funcionamento e 
situação actual e perspectivar linhas evolutivas de 
desenvolvimento. É ainda necessário que a Tutela 
esteja suficientemente próxima e disponível para 
efectuar as adaptações necessárias no modelo de 
forma a torná-lo operacional nas diversas regiões.  

 

9:45    Sessão de Abertura 

  Francisco Carvalho Guerra | Presidente da Forestis 

  Amândio Torres | Presidente da Autoridade Florestal Nacional 

  António Guimarães | Presidente AFBAIXOVOUGA 

 
 

10:00  Que Modelo de Gestão, Funcionamento e Financiamento para as ZIF? 

  Moderador: Rosário Alves | Directora Executiva da Forestis 

  José Mota | Presidente da URZE 

  Ricardo Saldanha | Presidente da AFACC 

  António Louro | Presidente da AFLOMAÇÃO 

  Cristina Santos | Chefe de Divisão para a Intervenção Florestal da AFN 

 

 

12:00  Debate 
 
12:45  Sessão de Encerramento 

  Francisco Carvalho Guerra | Presidente da Forestis 

  Amândio Torres | Presidente da Autoridade Florestal Nacional 

  António Guimarães | Presidente AFBAIXOVOUGA 
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