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O

Novo Regime de arborizações e rearborizações

nacional é conhecido e sobe-

E

jamente referido sempre que

Junho de 2012 em discussão pública o

se prepara uma alteração à

projecto de diploma sobre o regime

legislação em vigor no que à

de arborizações e reflorestações que

floresta diz respeito.

Uma

regula a aprovação, autorização ou

vez mais a tentativa de alte-

licenciamento de acções de arboriza-

rar o regime de aprovação,

ção e rearborização. O Fórum Flores-

autorização ou licenciamento de ac-

tal participou neste debate tendo

ções de arborização e rearborização

remetido para a Autoridade Florestal

criou polémica, e obrigou ao debate

Nacional, um conjunto de contributos

no seio do sector como já há muito

que visam melhorar o documento,

zações Produtores Florestais como

não se via.

considerando a iniciativa legislativa

garante de qualidade;

Discutir de forma construtiva é bom,

muito oportuna uma vez que reflecte

pois ajuda-nos a melhorar.

a necessidade de agilizar procedimen-

Para mais informação consultar o site

tos que permitam atrair investimentos

www.forumflorestal.com.

fantasma da “Eucaliptização”

steve até ao passado dia 25 de

Sugestões apresentadas



Reforçar a importâncias do Plano
Gestão Florestal como documento
base de planeamento;



Delegar competências nas Organi-

para a Floresta.

Faturação certificada: entidades sem fins lucrativos

A

certificação de software
é mais uma das medidas da
Administração Fiscal Portuguesa, no sentido de criar mecanismos de controlo e auditoria
integrados nos softwares utilizados pelos contribuintes com
a finalidade de facilitar o cruzamento de dados e impedir
as fraudes fiscais. Com a entrada em vigor das novas exigências relativas à facturação

certificada, informamos que o
mesmo não se aplica às entidades sem fins lucrativos mesmo
que estas não cumpram os requisitos de exclusão que foram introduzidos .
Esta não inclusão deve-se ao
facto de a obrigação em causa
estar inserida no âmbito das
obrigações contabilísticas das
entidades que exerçam

a título principal uma actividade comercial,
industrial ou agrícola. Que não é o caso das
organizações sem fins lucrativos. Desta forma não ficam abrangidas pela exigência legal introduzida significando por isso que não
são obrigadas a usar software de facturação
certificado.
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Panorama Florestal Nacional

Dificuldades e Soluções”.

D

ecorreu no passado dia 27 de Junho o seminário “ Panorama
Florestal Nacional : Dificuldades e Soluções”, organizado pelo Fórum
Florestal com a colaboração do Município do Sabugal.
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É preciso dar músculo financeiro aos produtores florestais
(Eng.º Ricardo Jacinto)
“A fileira do Pinheiro não vai nem pode acabar. Há sim uma necessidade
de desenvolver mecanismos de adaptação à doença do Nemátodo Madeira do Pinheiro. (Engº José RodriguesRodrigues-AFN)

“O Fórum Florestal está a realizar um Estudo Económico de Desenvolvimento da Fileira da Castanha” (FF)
“O Fórum Florestal está a realizar um Estudo Económico de Desenvolvimento para a Fileira do Medronho” (FF)
“O Estudo Económico de Desenvolvimento da Fileira da Castanha tem
como principal objectivo dinamizar a fileira e aumentar o seu valor
económico” (Dr. José TiagoTiago-Leadership)
“ O Estudo Económico de Desenvolvimento da Fileira do Medronho tem
por objectivos centrais conhecer a fileira, avaliar a sua viabilidade económica e promover o seu crescimento;” ((Dr. José TiagoTiago-Leadership)
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“É importante definir um programa específico de Protecção Integrada para a floresta“(Drº
floresta Drº Edmundo SousaSousa-INRB)

Novas funcionalidades para partilha informação

O

Fórum Florestal tem feito um esforço significativo para através da sua página web Plataforum disponibilizar o máximo de informação relevante, nas mais
diversas temáticas, a todas as Associadas.

pelo DROPBOX, migrando todos os
ficheiros para este serviço mantendo
assim funcional a rede de partilha de
informação. O Fórum Florestal assume o compromisso de disponibilizar
de forma fácil

Porém, com o passar do tempo o volume
de informação torna-se substancial impossibilitando a sua total partilha de
uma forma rápida e acessível.

cada vez mais informação relevante a
todos.
Para mais informação sobre o serviço
consulte o site www.dropbox.com .

https://sites.google.com/site/
plataforum/

Neste contexto o Fórum Florestal aderiu
ao serviço gratuito disponibilizado
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