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Programa Sapadores Florestais
Aproxima-se o Verão…
Depois de um longo período de seca
a chuva regressou em força e com
ela renasceu a flora herbácea dos
nossos campos e em especial do subcoberto das nossas florestas. Agora
com a esperada chegada das temperaturas altas podemos estar a criar
condições para permitir que pequenos focos virem grande incêndios, é
preciso estar atento e intensificar a
silvicultura preventiva, sob pena de
o verão se tornar numa flamejante
calamidade.
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Aviso
Convocatória Assembleia Geral
O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Fórum Florestal,
a convoca os Associados do Fórum
Florestal para a reunião ordinária em
Assembleia geral do Fórum Florestal
no próximo dia 17 de Maio de 2012
no Salão Nobre do Município Mação
pelas 14:00, para apresentação discussão e votação do Relatório de gestão e Contas 2011.
Mais informação consultar
https://sites.google.com/site/
plataforum/avisos-e-eventos/
convocatoriaassembleiageralff

O

Fórum Florestal, poderá brevemente disponibilizar às suas associadas um Dicionário de Dados, desenvolvido no Software GPS Pathfinder Office, para apoio à produção
da informação geográfica dos trabalhos das equipas de sapadores florestais seguindo as normas do Guia
Técnico de cartografia para o programa de sapadores florestais

O

programa de sapadores florestais
apesar de discreto do ponto de vista
mediático é de extrema importância
para as florestas portuguesas. As equipas de sapadores florestais desenvolvem a
sua actividade ao longo
de todo o ano com
acções de silvicultura
preventiva,
normalmente
designada
“pelas limpezas das
matas”, fazem vigilância no verão e estão
sempre na primeira
linha de actuação perante os focos de incêndio.
Este programa foi criado por Decreto-Lei
em 1999 tendo sofrido diversas alterações ao longo do anos. O programa de
sapadores florestais é financiado pelo
Fundo Florestal Permanente, ou seja
todos contribuímos para que estas brigadas defendam a floresta que na sua essência é de todos. Porém se ao longo
dos anos as responsabilidades das entidades gestoras de equipas de sapadores

para com o estado aumentaram, em
termos de obrigação de prestação de
serviço, os montantes pagos por estes
serviços mantiveram-se inalterados.
Considerando que os custos de funcionamento das
equipas aumentaram, há
cada vez mais informações de entidades gestoras em especial OPF´s a
abandonarem o programa
de sapadores, desistindo
das suas equipas. Este é
um motivo de grande
preocupação, não só pelo
aspecto social com o contributo para o agravamento do desemprego em
zonas rurais como também pela perda
crescente de uma rede operacional de
prevenção, vigilância e combate a incêndios que é fulcral manter para bem
da floresta.
As entidades gestoras não reclamam
mais subsídios ou apoios, porém pretendem ver revisto os montantes pagos
proporcionalmente ao aumento das responsabilidades.
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SIG -Dicionário de Dados
2012. Este dicionário foi elaborado
pela Eng.ª Suzana Nogueira, no
âmbito do seu mestrado em SIG, e
procura facilitar o levantamento e
produção de Informação Geográfica
em campo com recurso a GPS, tendo criado as características e os
atributos de forma padronizada
garantindo que, em campo

, a recolha de dados
pelos operadores seja
compatível com o seu
GIS. Esta é uma forma
simples e objectiva de
contribuir para melhorar os desempenhos
das nossas associadas .
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FF no facebook
II Seminário Apícola em
Terras der Montemuro

Seminário Pinheiro manso
“realidade e Perspectivas“

A

s redes sociais são hoje uma impor-

tante ferramenta de difusão de infor-

Associação de Produtores Florestais
de Montemuro e Paiva, está a organizar o
II Seminário Apícola em
Terras de Montemuro,
que decorrerá no próximo
dia 19 de Maio em Castro
Daire.

mação, por isso o Fórum Florestal apostou na dinamização do seu perfil no
Facebook, na última quinzena a página
do Facebook do Fórum Florestal obteve
um incremento 80 gostos; um alcance
de 1,823 pessoas por semana; e mais 48

Criada em 2002 a APFMP integrou o Plano
nacional de apícola em 2009 tendo desta
forma dinamizado uma nova vertente de
actuação junto dos seus associados. Com
este Seminário dá continuação a um trabalho de extensão e formação no campo
da apicultura com aspecto da multifuncionalidade da florestal.
Para mais informação visite a página
https://sites.google.com/site/
apfmontemuroepaiva/eventos

A

pessoas a falar sobre a páginas e/ ou as
noticias divulgadas na mesma. o alcance
viral da nossa página e publicações, que
chega já a mais de 2 mil utilizadores .

Alargamento da
Rede Inovar

A

No âmbito da REDE INOVAR—The

Associação de Produtores Florestais da Região de Alcobaça está a promover um seminário dedicado ao pinheiro Mando ” Realidades e perspectivas que decorrerá no próximo dia 25
de maio de 2012 no parque dos Monges .

portuguese Agro, food and forest
inovation network já com aplataforma web www.redeinovar.pt é chegado o momento de alargar a rede a
novos parceiros procurando assim
tornar esta rede tanto mais abrangente e participada possível.

Regista-te
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Para mais informação visite a página
http://www.facebook.com/
profile.php?id=100001934902020
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