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Rede Inovar -Estudo prospectivo

N

um ano que se afigura de grandes dificuldades face à conjuntura
económica do País e da Europa é
cada vez mais claro que o sector
florestal vai sofrer.
Neste cenário de adversidade e
contra todas as expectativas têm
surgido exemplos positivos e inspiradores.
O sector está sem dinheiro para
investir, os proprietários florestais
longe dos financiamentos comunitários ou abandonam ou investem
“do seu bolso”. Curiosamente têm
optado por investir.
Perante este esforço as organizações florestais têm feito um esforço
para se adaptarem e serem capazes
de dar resposta às novas exigências.
Deste novo paradigma surge uma
necessidade de implementação de
politica de exigência e responsabilização que as organizações têm assimilado de forma muito positiva.

N

o âmbito do projecto REDE
INOVAR—”The portuguese agro,
food
and
forest
innovation
network” o Fórum Florestal em
colaboração com a INOVISA está a
desenvolver um estudo prospectivo
para identificar e quantificar o
estado da arte da tecnologia e ino-

vação no sector florestal. Seleccionou-se para este efeito o método
de Delphi que contempla a realização de um questionário aos agentes
do sector. No desenvolvimento das
perguntas e estruturação deste
estudo o FF constituiu

A trapalhada da ZIF do Baixo Barroso

A

Associação
Agro-florestal
das Terras do Barroso enquanto
entidade promotora da zona de
Intervenção Florestal do Baixo
Barroso, está a ponderar recorrer
aos tribunais para ver resolvido o
diferendo que tem com a Autoridade Florestal Nacional.
O Núcleo fundador composto por
cinco conselhos directivos, desenvolveu todos os passos exigidos
para a constituição da ZIF tendo
contado com a colaboração
da AAFTB. Posteriormente

apresentou
uma candidatura
ao
Fundo Florestal Permanente
para financiamento da
mesma com
o
parecer
favorável da
AFN que foi aprovada e
contratualizada.

nda
2º Ro

um painel de especialistas tão alargado e representativo do sector
quanto possível tendo por isso convidado técnicos de organizações florestais, de empresas do sector e investigadores. A primeira ronda de questões
já foi realizada em 2011, estando já a
decorrer a 2º ronda de questões.
Estima-se que que até ao final do primeiro trimestre de 2012 o estudo esteja concluído contando posteriormente
apresentar as conclusões encontradas
junto dos parceiros procurando desta
maneira aproximar ainda mais a inovação ao “terreno”.

No entanto a AFN delibera o arquivamento do
processo por indeferimentos à criação da ZIF
Baixo Barroso.
A AAFTB sustenta que este arquivamento mais
não é que uma forma encapotada de fugir aos compromissos
financeiros assumidos até
porque nas mais recentes
declarações da Ministra
ficou claro que o FFP está
com grandes dificuldades.

(ver http://www.agroportal.pt/x/agronoticias /2011/11/18h.htm#.TsaTCo5PlCA.twitter
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Plano Estratégico para o Sector
Agrícola e Florestal

Reflexões… PUB perdidos

E

m 2008 as OPF elaboraram os
Planos de Utilização dos Baldios
(PUB) equiparados a planos de
gestão ao abrigo de um protocolo
celebrado pelas federações com a
Autoridade Florestal Nacional. Do
Fórum Florestal participaram neste programa 13 OPF com a elaboração de 43 PUB´s que representa mais de 46.956 hectares o que
aos valores assumidos traduz-se
em 115 513 euros.
Para a elaboração dos planos as
OPF utilizaram a aplicação informática distribuída pelas AFN, seguiram as normas e instruções da
tutela e submeteram toda a informação aos serviços da AFN. Passados mais de 3 longos anos as OPF
do Fórum Florestal continuam sem
saber quando vão receber os valores acordados para a realização
deste trabalho.

C

O FF já por várias vezes tentou
resolver este assunto mas sem sucesso pois não obteve até hoje
uma única resposta da AFN sobre
este assunto.
Perante a falta de coragem politica
para resolver este “calote” continuaremos à procura de uma solução. Em consequência desta inercia hoje os baldios que realizaram
com estas Organização Florestais
os seus planos e que depositaram a
sua confiança nas capacidades técnica desta organizações vêem-se
confrontados com a impossibilidade de realizar investimentos através de apoios e financiamentos
uma vez que não dispõe de uma
plano aprovado, mas acima de tudo fica um sentimento de revolta e
desconfiança que mina relações.

Fórum Florestal-Estrutura Federativa da
Floresta Portuguesa no seguimento do desafio
lançado pela Autoridade para as condições do
trabalho (ACT) aceitou integrar o grupo de
trabalho para o desenvolvimento de uma estratégia global para a promoção da Segurança e
saúde no Trabalho (SST).
Neste sentido irá realizar durante este ano
um conjunto de acções de informação/
sensibilização que contamos que seja esclarecedoras, que serão direccionadas para dirigentes, técnicos, sapadores florestais.
Consideramos que este modelo de difusão da
mensagem seja o mais adequado para as nossas associadas.

Plano de actividades
Março

Técnicas de Utilização e Manutenção
de equipamentos florestais
Destinatários: Sapadores Florestais

Quem assume…

aras Associadas já se encontra
disponível para pagamento as quotas
referentes ao ano de 2012.
Aproveitamos ainda para informar que
o Fórum está a realizar uma campanha de regularização de quotas dos
anos anteriores.

Já
disponível

O

Abril

Normas de Segurança, Higiene e Saúde aplicáveis ao Sector Florestal
Destinatários: Técnicos florestais

OUT

Organização e Gestão Associativa
Destinatários: Dirigentes e quadros de
organizações de produtores florestais

Como sempre contamos com a
colaboração de todos.
Para mais informação contacte o
Fórum Florestal por telefone ou
através do mail:
geral@forumflorestal.com

CAMPANHA SÓCIOS

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

Www.forumflorestal.com

2012

Envie a suas sugestões e comentários para
o email: Geral@forumflorestal.com

FORUM FLORESTAL
Estrutura Federativa Floresta Portuguesa
geral@forumflorestal.com
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