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Sobreiro

Editorial

N

Árvore Nacional de Portugal

este ano de 2012 que agora
começa, a nossa newsletter está
diferente. Mudámos o nome para
“FORUMNEWS” fizemos um “restyling” e acreditamos que desta
maneira continuaremos a contar
com a atenção dos nossos leitores.
Certos que a nossa linha editorial
se manterá fiel aos objectivos estabelecidos desde sempre para este
meio de comunicação queremos
ainda ao nível dos conteúdos tornar
mais interessante e chamativa a
nossa newsletter. Assim acrescentámos uma nova caixa designada
“Agenda Florestal” sobre temas da
actualidade. O estilo da newsletter
está mais alegre e bem disposta
com informação pela positiva contribuirá para manter a força do movimento Associativo.
Bom ano de 2012

N

o âmbito
do Plano Nacional de Erradicação do Nemátodo
da
Madeira
do
Pinheiro,
as
Associações
parceiras neste programa
que tem a
duração
de
dois anos, continuam a realizar os trabalhos de prospecção e erradicação das
árvores sintomáticas.
Durante a época de voo do insecto vector da doença, essencialmente no verão
decorreram essencialmente

Por aprovação unanime da Assembleia da Republica dum Projecto de Resolução declarou-se no
dia 22 de Dezembro de 2011o Sobreiro (Quercus
suber) como
ÁRVORE NACIONAL DE PORTUGAL.
As associações Árvores de Portugal e Transumância e Natureza, criaram um bloque de apoio
à proposta de classificar o sobreiro como Árvore
Nacional de Portugal.

http://sobreiro-portugal.blogspot.com/

Avaliação da Execução Financeira do
Protocolo de Prospecção e Erradicação do NMP
2010-2012
as acções de captura através de armadilhas dos insecto para monitorização
do raio de dispersão da doença, tendo
as parceiras do fórum colocado mais
de 180 armadilhas correspondendo um
volume de mais de 1000 recolhas de
insectos.
Esta operação foi orçamentada em 55
000 euros estando realizado após
campanha mais de 70 % do valor
Previsto.
Decorre agora de forma mais intensa
um pouco por todo o país os trabalhos
de prospecção e erradicação das árvores sintomáticas . Esta operação está
orçamentada em cerca de 1100 000
euros estando já executado cerca de
10% do montante orçamentado
considerando que está

finalizado o primeiro semestre de acções.
Tendo a perspectiva que esta praga não
terá uma solução fácil e que o grau de
infecção é já muito elevado estamos
certos que o volume de árvores identificadas e cortadas, irá aumentar substancialmente em especial nas zonas do
pinhal interior e Beira centro onde este
protocolo já vem de 2008 e onde a praga não dá sinais de abrandar.
O futuro do sector florestal e em especial da fileira do pinheiro está fortemente
ameaçado por esta e outras pragas, por
isso o papel das associações e dos demais agentes do sector é tão importante.
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2012
Ano Internacional de Energia Sustentável

Plano de Gestão Florestal simplificado
O plano de gestão florestal é o
documento por excelência de
base para o planeamento florestal. Este facto é claro e consensual para os técnicos florestais,
agentes económicos e produtores
florestais, contudo continuamos
hoje a lidar com modelos de planeamento para a gestão baseados
em normas e procedimentos que
assentam na mais perversa das
premissas – a generalização, assumindo-se que o país é todo igual.
Conhecendo um pouco o nosso
território é evidente que as características de ordenamento territorial são muito divergente de norte
para sul e que se nalgumas zonas
o modelo de PGF aprovado é adequado, noutras há, com predominância para o minifúndio onde
modelo é complexo, burocrática,
desajustado e por isso de difícil
exequibilidade

Fica pois a sensação que fazer um
plano de gestão florestal é escrever
infindáveis páginas de informação
redundante, elaborar coloridos mapas e retalhar, no mundo virtual dos
sig´s, as propriedades nas parcelas,
talhões, prédios e o que mais se
lembrarem.
A questão que se impõe neste momento é de saber para quando o
plano de gestão florestal simplificado? Será 2012 o ano de implementação desta ferramenta?
Neste contexto é fundamental continuar a exigir rapidez na aprovação
do modelo de PGF simplificado para
que cada zona , cada técnico possa
de acordo com critérios técnicos
elaborar o melhor plano de gestão
florestal e assim contribuir para uma
boa floresta em Portugal

A Assembleia-geral das Nações Unidas declarou 2012 como o Ano Internacional de Energia
Sustentável para Todos. A iniciativa pretende
consciencializar as populações para a eficiência energética e para a necessidade de se
aumentar o acesso à energia renovável, em
todo o mundo.

2011
Ano Internacional para a florestas

A Assembleia-geral das Nações Unidas declarou o ano de 2011 como o Ano Internacional
das Florestal INTERNACIONAL DAS FLORESTAS.

2011– 2020
Década sobre a Biodiversidade

A Assembleia-geral das Nações Unidas proclamou 2011-2020 a década sobre o biodiversidade, para que a humanidade viva em harmonia
com a natureza e gerencie com prudência suas
riquezas.

Fórum Florestal na
Confederação de Agricultores de Portugal

Contactos
Www.forumflorestal.com
Envie a suas sugestões e

D

esde o final de Dezembro de 2011
que o Fórum Florestal é membro de
plenos direitos da Confederação de
Agricultores de Portugal.
Este era um objectivo antigo do Fórum pois existe a consciência que só
com a unificação das “vozes” poderemos ambicionar ser ouvidos pelo poder”. Espera-se que este seja o primeiro dia na missão de defesa do movimento associativo florestal. promover o associativismo florestal é criar
condições para alavancar a economia

comentários para o email:
florestal através da captação de
investimento florestal e combater
o absentismo.
Com esta ligação espera-se que
ainda poder criar sinergias no desenvolvimento de projectos e outras acções procurando criar oportunidades de futuro para as nossas
associadas.

Geral@forumflorestal.com

Visite a nossa página no
Facebook e seja nosso amigo
http://www.facebook.com/pagesForumFlorestal
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