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Comissão Interministerial para os Assuntos
Assuntos da Floresta (CIAF)

D

ecorreu no passado dia 22
de Outubro no Ministério da
Agricultura e Mar uma reunião
presidida pela Senhora Ministra
da Agricultura e do Mar, Profes‐
sora Doutora Assunção Cristas,
com o objec vo de ac var a re‐
cém criada Comissão Interminis‐
terial para os Assuntos da Flores‐
ta‐CIAF.

degradação em que a floresta se
encontra tendo destacado uma
vez mais o papel importante que
a floresta desempenha no orde‐
namento do território e como é
fundamental repensar a floresta
sob pena de con nuar a arder
ano após ano. Disse ainda que
perante a realidade florestal
actual é fundamental apostar
numa gestão ac va dos espaços
florestais existentes como res‐
posta para os problemas do or‐

Nesta reunião es veram presen‐
tes ainda o Sr. Secretário de Esta‐
do das Florestas e do desenvolvi‐
mento rural, a Presidente do
ICNF e ainda um representante
do Gabinete de Poli cas e Plane‐
amento. Esta reunião, criou ele‐
vado interesse aos agentes dos
vários quadrantes do sector flo‐
restal, desde a produção, indús‐
tria e comercialização.
O Fórum Florestal esteve repre‐
sentado pelo seu Presidente da
Direcção, Engº António Louro
que na sua intervenção alertou
uma vez mais para o estado de

denamento do território tão
despovoado e tão deser ficado
de Portugal .

Protocolo de cedência de plantas
2013-2014

À

imagem do que já vem aconte‐
cendo em anos anteriores o Fórum
Florestal renovou o protocolo de
cedência de plantas com o Grupo
Portucel Soporcel, para a campa‐
nha 2013‐2014
Com este protocolo as Associadas
con nuam a beneficiar de acesso
às plantas melhoradas de eucalipto
(clones) a preços especiais. Esta
acção visa incen var o uso de me‐
lhor material gené co, promover a
adopção das melhores prác cas e a
melhoria da produ vidade das no‐
vas plantações de eucalipto.
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Acção de formação para GEOP
Bolsa de Terras

O

Fórum Florestal
com a colaboração da
Dão Flora e em estrei‐
ta cooperação com da
Direcção‐Geral
de
Agricultura e Desen‐
volvimento
Rural
(DGADR)
organizou
uma acção de forma‐
ção para os GeOp´s
parceiros do Fórum
Florestal. Com esta
acção fortemente par‐
cipada pretendeu‐se dotar os técnicos das
organizações parceiras de conhecimentos para
operar o sistema de informação da Bolsa de
Terras (SIBT) assim como visou a uniformiza‐
ção de procedimentos de actuação. Esta acção
decorreu no dia 31 de Outubro de 2013, na
Biblioteca Municipal de Penalva do Castelo.
Esta acção contou com a presença dos técnicos
da DGADR e ficou marcada pela realização de
um processo real de submissão de uma proprie‐
dade na Bolsa de Nacional Terras.
Cartaz disponível para download em
www.forumflorestal.com

RJAAR

- Regime jurídico aplicável às acções de arborização e rearborização

Nos termos do disposto no Dec.‐Lei n.º 96/2013,
de 19 de Julho, entrou em vigor no passado dia
17 de Outubro o novo “regime jurídico aplicável
às acções de arborização e rearborização”, o qual
regula as ac vidades relacionadas com a planta‐
ção ou sementeira de espécies florestais.
No portal do ICNF, encontrará toda a informa‐
ção necessária para a submissão de processos de
(re)arborização,
h p://www.icnf.pt/portal/florestas/arboriz.
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Prolongamento até 31 de Janeiro de 2014 do
prazo de entrega da declaração de início de
actividade e da declaração de alterações por
parte dos pequenos agricultores

OBRIGATORIEDADE DE ABATE E REMOÇÃO DE
EXEMPLARES DE PINHO E HOSPEDEIRAS DO NMP

1. É obrigatório a inscrição no registo oficial atribuído e mantido pela Direcção Geral de Alimentação e Veterinária de operadores económicos que:
1.1) Procedam ao abate, desrama, transporte, transformação e queima de madeira e à produção ou comercialização de coníferas hospedeiras destinadas à plantação;
1.2) Procedam ao tratamento de madeira de coníferas
e ao fabrico, tratamento e marcação do material de embalagem de madeira;
1.3) Estão portanto incluídos ou entidades que na sua
actividade procedam ao abate/transporte de material dessas
arvores; serrações; produtores de estilha e aparas; industria
de 2ª transformação, designadamente briquetes, pelletes,
contraplacados, MDF, pasta de papel, aproveitamento de resíduos; centrais termoeléctricas e centrais de biomassa.

2. O abate (corte,
toragem e desramação) de coníferas hospedeiras do NMP e a
circulação
de
material dessas
arvores, carece
de comunicação
previa efectuada através do formulário electrónico de manifestação de exploração florestal, disponível no sitio da internet do ICNF, I.P., não sendo licita a execução destas acções
se não estiver acompanhada do formulário referido, preenchido, ou de fotocópia legível do mesmo;
3. Os operadores económicos que procedam à transformação, queima ou tratamento dos matéria referidos só poderão
receber estes materiais mediante a apresentação do respectivo formulário ou sua fotocópia legível, devendo conservar a
mesma por um período mínimo de dois anos.

Fórum link

O acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de Março de 2012, julgou o regime de isenção de IVA aplicável aos pequenos agricultores
portugueses contrário ao disposto na Directiva do
IVA. Assim o Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais, Paulo Núncio, emitiu um despacho em
que determina que o prazo de entrega das declarações de início de actividade e de alterações por
parte dos pequenos agricultores que se encontravam abrangidos pelo referido regime de isenção é
prorrogado até 31 de Janeiro de 2014, sem quaisquer acréscimos ou penalidades

O

IAPMEI, a FCT, a ADI e o COMPETE estão a
organizar uma Jornada de Reflexão Estratégica sobre
Recursos Naturais e Ambiente (Agro‐Alimentar; Flo‐
resta), a realizar no dia 19 de Novembro de 2013,
em Aveiro.
Esta jornada insere‐se nos trabalhos de programa‐
ção para o próximo ciclo 2014‐2020, e pretende ser
um espaço de debate e de reunião de contributos
para o desenvolvimento de uma estratégia nacional
de inves gação e inovação para a especialização
inteligente.
O objec vo é conseguir, através de um trabalho con‐
junto, iden ficar os ac vos do país, procurando o
reforço das vantagens compe vas e a mobilização
de recursos para áreas consideradas estratégicas
para a compe vidade nacional.
Mais informação em h p://www.adi.pt/

Fórum connect
geral@forumflorestal.com
geral.forumflorestal@gmail.com
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Acção de formação para GEOP
Penalva do Castelo - Outubro 2013

Formação Qgis - Guarda - Outubro 2013

Fit Color - Rio de Mouro - Novembro 2013
Mais 300 participantes

Data de validade:

00-00-0000

Pagina 3

