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IBERIAN FOREST FUND – VALE MOURO
A. DESCRIÇÃO GERAL E LOCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
A Unidade de Gestão (UG) Vale Mouro com uma área total de cerca de 708 hectares, encontra-se quase na sua totalidade
localizada no concelho de Portalegre freguesia de Alegrete, embora uma pequena área se encontre localizada no concelho
de Arronches freguesia de Mosteiro. A propriedade fica situada entre as serras do Almo na sua vertente norte e serra dos
Bastos estendendo-se na sua encosta sul e no interior engoda duas elevações de menor cota.
Vale Mouro encontra-se inserida num mosaico biofísico onde se conjugam as áreas serranas que durante o período de
vigência do Fundo de Fomento (década de 70 e 80) se instalaram grandes manchas com povoamentos de pinheiro bravo e
eucalipto e que atualmente ainda se encontram em produção com os povoamentos originários e, no caso do pinheiro
bravo com áreas resultantes da sua regeneração natural, nas áreas mais planas e de baixa altitude se desenvolvem os
sistemas de montado de sobro associados à silvopastorícia e a pequenas áreas de produção agrícola com destaque para o
olival e vinha.
VALE MOURO
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B. PRODUTOS E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
A conservação, a valorização económica e a utilização sustentável de todos dos recursos naturais numa perspetiva de uso
múltiplo da floresta e também de aumento da rentabilidade dos povoamentos florestais, é um objetivo transversal a todas
as unidades de gestão que integram o FA Certification Group. Assim sendo, na UG Vale Mouro foram identificados os
seguintes produtos/serviços lenhosos e não lenhosos, alguns dos quais já comercializados e outros que serão
comercializados sempre que se identificarem oportunidades sustentáveis de negócio:
1. Madeira de pinheiro bravo;
2. Madeira de eucalipto;
3. Madeira de freixo;
4. Madeira de nogueira;
5. Madeira de cupressus;
6. Cortiça;
7. Biomassa;
8. Resina;
9. Lenha de podas de sobreiro;
10. Pinhão;
11. Cogumelos silvestres;
12. Frutos silvestres;
13. Plantas condimentares e medicinais;
14. Mel;
15. Pastagens naturais;
16. Fixação de carbono.
C. VALORES AMBIENTAIS E ALTOS VALORES DE CONSERVAÇÃO PRESENTES
A UG de Vale Mouro encontra-se inserida no Sítio de Importância Comunitária PTCON0007 – Serra de São Mamede da
Rede Natura 2000 e no Parque Natural da Serra de São Mamede (PNSSM). Estas áreas foram classificadas por serem de
primordial importância para a conservação de determinados habitats e espécies, nas quais as atividades humanas deverão
ser compatíveis com a preservação destes valores, visando uma gestão sustentável do ponto de vista ecológico,
económico e social.
Existem locais de grande diversidade ecológica, consequência da sua diversidade faunística, florística, geomorfológica e
ainda paisagística. Atendendo a que alguns destes locais se encontrarem em risco e sujeitos a diferentes tipos de ameaças
ou por serem habitats com fraca expressão a nível nacional e que encontram aqui condições ideais, foram criadas
diretrizes com intenção de salvaguardar a preservação destes habitats e valores ambientais.
Na UG de Vale Mouro foram identificados os seguintes habitats:
• 6310 – Montados de Quercus spp. de folha perene;
• 5330 – Matos Termo mediterrânicos ou matos pré desérticos “Matagais e matos meso-xerófilos mediterrânicos
dominados por microfanerófitos e/ou mesofanerófitos;
• 4020 – Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica Tetralix;
• 4030 – Charnecas secas europeias;
• 92A0 – Florestas de Salix alba e Populus alba;
• 91E0 – Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alion incanae, Silicion albae);
• 3280 - Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostion com cortinas arbóreas ribeirinhas de
Salix e Populus alba.
• 3290 - Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostion;
• 6420 – Pradarias húmidas mediterrâneas de ervas altas da Molino – Holoschoenion;
• 8230 – Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-seleranthion ou da Sedo albi-veronicion.
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O conceito de Floresta de Alto Valor de Conservação (FAVC) é baseado na ideia de que quando uma área florestal possui
um valor de caráter excecional ou de importância crítica, devem existir salvaguardas adicionais para garantir que o valor
não seja degradado ou afetado negativamente pela gestão. Foram identificadas como FAVC:
•

As áreas de montado e sobreiral pela sua significância territorial que relaciona a preservação das dinâmicas
ecológicas com as unidades de paisagem características deste sistema biofísico, assim como as suas relações com
as identidades culturais e importância económica das populações locais.

•

As galerias ripícolas pela sua importância nas inter-relações tróficas que suportam a biodiversidade local.

Montado de sobro

Galerias ripícolas

No que diz respeito à FAUNA, identificaram-se as seguintes espécies de vertebrados, alguns de presença verificada e
outros de presença potencial:
•

Peixes - Boga-comum, Boga-de-boca-arqueada, Boga-do-Guadiana, Bordalo, Cumba, Saramugo.

•

Anfíbios – Lagarto-de-água, Rã-de-focinho-pontiagudo, Rela, Rela-meridional, Sapo-corredor, Sapo-parteirocomum, Sapo-parteiro-ibérico, Tritão-de-ventre-laranja.

•

Répteis – Cágado-de-carapaça-estriada, Cágado-mediterrâneo, Cobra-de-ferradura, Cobra-de-pernas-pendáctila,
Lagarto-de-água, Lagartixa-ibérica.

•

Aves - Abutre-do-egipto, Abutre-preto, Águia-calçada, Águia-cobreira, Águia-de-Bonelli, Águia-pesqueira, Águiareal, Alcaravão, Arrabio, Bufo-real, Búteo-mouro, Calhandra, Cegonha-branca, Cegonha-preta, Chasco-preto,
Codorniz, Cotovia-pequena, Estorninho-malhada, Falcão-abelheiro, Falcão-peregrino, Felosa-do-mato, Frisada,
Galeirão, Garça-branca, Gralha-preta, Grifo, Grou, Guarda-rios, Marrequinha, Milhafre, Milhafre-real, Narcejacomum, Narceja-galega, Noitibó-cinzento, Pato-real, Pato-trompeteiro, Perdiz-vermelha, Petinha-dos-campos,
Piadeira, Pombo-bravo, Pombo-torcaz, Rola-comum, Rolieiro, Tarambola-dourada, Tartaranhão-azulado,
Tartaranhão-caçador, Tartaranhão-ruivo-dos-pauis, Tordeia, Tordo-comum, Tordo-ruivo, Tordo-zornal, Zarrocomum, Zarro-negrinha.

•

Mamíferos – Coelho-bravo, Javali, Lebre, Lontra, Morcego-de-ferradura-grande, Morcego-de-ferradura-pequeno,
Morcego-de-ferradura-mediterrânico, Morcego-de-ferradura-mourisco, Morcego-de-bechstein, Morcego-ratopequeno, Raposa, Rato-de-cabrera, Sacarrabos, Texugo.

Destas espécies destacam-se as que se encontram sublinhadas por terem estatuto de Conservação “Ameaçado” de acordo
com o Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal.
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Cágado-de-carapaça-estriada

Abutre-do-egito

Águia-de-Bonelli

Alcaravão

Cegonha-preta

Falcão-peregrino

Narceja-comum

Noitibó-cinzento

Rolieiro

Tartaranhão-azulado

Tartaranhão-caçador

Zarro-comum

Zarro-negrinha

Rato-de-cabrera

Águia-real

Milhafre-real

Relativamente à FLORA, a lista seguinte não esgota a ocorrência de espécies vegetais na propriedade, contudo pretende
identificar por um lado as espécies mais frequentes e por outro, aquelas que merecem especial interesse científico ou de
proteção.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quercus rotundifolia (azinheira);
Quercus suber L. (sobreiro);
Quercus pyrenaica (carvalho negral);
Arbutus unedo (medronheiro);
Armeria beirana Franco (armeria);
Carduus platypus Lange (cardo);
Cistus inflatus Pourr. ex Demoly (sanganho);
Cistus landanifer (esteva);
Ulex sp (tojo);
Cytisus multiflorus (giesta-branca);
Erica scoparia (urze-das-vassouras);

Documento No:

FA – 020.15,

Versão No: 03

Data: 12 Junho 2020

Pag 4 / 12

_________________
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genista falcata (tojo-gadanho);
Lavandula luisieri (rosmaninho);
Pyrus bourgaeana (pereiro-bravo);
Salix salviifolia (salgueiro-branco);
Daphne gnidium (trovisco);
Narcissus bulbocodium;
Ruscus aculeatus (gilbardeira);
Sphagnum auriculatum;
Physospermum cornubiense;
Euphorbia amygdaloides.

Armeria beirana

Lavandula luisieri

Daphne gnidium

Narcissus bulbocodium

Ruscus aculeatus

Sphagnum auriculatum

Physospermum cornubiense

Euphorbia amygdaloides

In Flora-On | Flora de Portugal interactiva

D. MONITORIZAÇÃO DAS ÁREAS DE CONSERVAÇÃO
A monitorização das áreas de conservação visa estabelecer se estas áreas e os valores de conservação identificados estão
a ser mantidos, melhorados ou em degradação. Assim, através da monitorização verifica-se se a gestão definida está a
funcionar e, se não está, sinaliza-se o que deve mudar. A monitorização dos atributos dos valores faunísticos e florísticos
identificados faz-se, geralmente, por meio de indicadores da extensão, estrutura e composição do habitat dos valores em
questão, por serem geralmente uma forma eficiente de detetar alterações.
As áreas de conservação deverão ser monitorizadas a cada cinco anos. Este período poderá ser variável caso ocorra algum
acontecimento que possa colocar em causa a funcionalidade e estrutura deste habitat, como por exemplo, a presença de
uma patologia ou um incêndio, e seja necessária uma avaliação rápida dos impactes negativos e a determinação de
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medidas de mitigação, ou no caso de ter sido efetuada uma intervenção para melhorar o valor de conservação da área, e
ser necessário avaliar a eficácia da medida.
Os resultados da monotorização são os seguintes:
• Galerias ripícolas – A primeira avaliação foi realizada em 2019 e os estado global de conservação foi classificado
como favorável. As medidas de gestão passam por: minimizar as intervenções e as mobilizações de solo nas
imediações das mesmas; proteger as margens das linhas de água e outras massas de água, promovendo a
conservação e/ou recuperação da vegetação ripícola autóctone; deve manter-se o máximo de vegetação
espontânea, procedendo, contudo, à limpeza manual dos silvados; remover espécies vegetais exóticas; manter
árvores longevas e mortas de pé; reduzir o uso de fertilizantes, pesticidas ou outros químicos nas áreas
adjacentes; planear as intervenções florestais para os períodos menos críticos do ponto de vista da sobrevivência
da fauna, como o da reprodução.
• Montados de sobro – A primeira avaliação foi realizada em 2019 e os estado global de conservação foi
classificado como favorável. As medidas de gestão passam por: promover e ordenar a regeneração natural,
gerindo o adensamento de parcelas do montado; ordenar o pastoreio; Manter/criar um mosaico de
compartimentos de diferentes idades, oferecendo melhores condições de habitat para a fauna e flora,
permitindo uma maior diversidade; Limpeza do sub-coberto arbustivo e herbáceo: a. Só se deve efetuar para
reduzir significativamente o risco de incêndio. b. Promover a gestão de matos compatível com a manutenção dos
seus valores florísticos devendo proceder-se a limpezas por manchas ou faixas. c. Deve ser dada preferência ao
corta-mato ou motoroçadora, uma vez que elimina a parte aérea da vegetação concorrente, sem danificar o
sistema radicular das árvores; Manter sobre o solo resíduos lenhosos grosseiros – segmentos de troncos e ramos
– pois isso favorece a abundância e riqueza de insetos, répteis, anfíbios, aves insectívoras e pequenos mamíferos;
Manter árvores longevas e mortas de pé pois podem beneficiar uma comunidade bastante diversificada de
insetos, aves e pequenos mamíferos; Durante as intervenções florestais, em caso de deteção de um ninho
ocupado deverá ser deixada uma zona de segurança livre de atividade, a fim de não perturbar a área de
nidificação; Planear as intervenções florestais para os períodos menos críticos do ponto de vista da sobrevivência
da fauna, como o da reprodução. Se possível, deixar certas zonas do povoamento livres de perturbação, a fim de
respeitar as necessidades em tranquilidade dos animais.
• Afloramento rochosos – A primeira avaliação foi realizada em 2019 e os estado global de conservação foi
classificado como favorável. As medidas de gestão passam por manter faixas de vegetação natural, com 20
metros de largura, em torno dos afloramentos rochosos.
E. VALORES AMBIENTAIS FORA DA UG POTENCIALMENTE AFETADOS PELAS ATIVIDADES DE GESTÃO
Para além das espécies de flora e fauna identificadas que poderão ocupar potencialmente toda a região vizinha à UG de
Vale Mouro, destacam-se os habitats identificados pelo ICNF no 3º Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats da
Rede Natura 2000 (2007-2012), nomeadamente:
• 3280 – Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion com cortinas arbóreas ribeirinhas de
Salix e Populus alba;
• 3290 – Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion;
• 4020 – *Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix;
• 4030 – Charnecas secas europeias;
• 5330 – Matos termomediterrânicos pré-desérticos;
• 6220 – *Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea;
Género Alyssum
• 6310 – Montados de Quercus spp. de folha perene;
• 6420 – Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion;
• 8220 – Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica;
• 8230 – Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii;
• 91E0 – *Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);
• 9230 – Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica;
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•
•
•
•
•

9260 – Florestas de Castanea sativa;
92A0 – Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba;
92D0 – Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae);
9330 – Florestas de Quercus suber;
9340 – Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia.

Destacam-se igualmente os seguintes pontos de interesse com inequívoco valor paisagístico, ambiental e cultural
localizados fora da UG:
• Ermida da N. Sra. da Lapa (Miradouro e Grifos);
• Alto de S. Mamede (Miradouro);
• Castelo de Alegrete;
• Escarpas Quartzíticas de Feiteirinhas.
F.

COMUNIDADES LOCAIS E LOCAIS/ATIVIDADES DE SIGNIFICADO CULTURAL, ECOLÓGICO, ECONÓMICO OU
ESPIRITUAL

As principais comunidades locais que poderão ser diretamente ou indiretamente afetadas pelas atividades de gestão na
UG de Vale Mouro são:
1. Alegrete;
2. Besteiros;
3. Vale de Cavalos;
4. Barulho.
Como atividades com significado cultural destacam-se os diversos percursos pedestres/BTT utilizados pelas comunidades
locais, com destaque para a:
• Percurso pedestre Mosteiros;
• Trilho PR1 PTG – Percurso da Sra. da Lapa.
Para além dos locais/atividades identificadas, também são reconhecidos os direitos de uso e acesso das comunidades
locais a caminhos públicos em geral e o acesso por pescadores e por caçadores a zonas de caça que abrangem a UG,
nomeadamente:
• Zona de Caça Turística da Herdade Vale de Mouro (Nº Zona de Caça: 6812), gerida pela Sociedade Imobiliária do
Baldio da Paula.

G. ATIVIDADES DE GESTÃO FLORESTAL PRESENTES E FUTURAS
Tendo em consideração a identificação dos objetivos principais dos espaços florestais e também dos modelos de
silvicultura adequados, descrevem-se de seguida as principais atividades de gestão florestal presentes e futuras:
Uso do solo
Sobreiro

Modelo de silvicultura
Condução de montado de sobro para
proteção e produção de cortiça

Eucalipto

Condução de povoamento de eucalipto
para produção de rolaria

Pinheiro bravo

Condução de povoamento de pinheiro

Documento No:

FA – 020.15,

Versão No: 03

Principais operações
Limpeza sanitária do povoamento, Sinalização da
Regeneração natural, Controlo mecânico e motomanual de
vegetação espontânea, Adubação, Pode de formação, Poda
de manutenção, Descortiçamento
Preparação do terreno, Plantação (Rearborização),
Retancha, Sacha, Adubação de instalação e de manutenção,
Controlo mecânico e motomanual de vegetação espontânea,
Seleção de varas, Corte final
Correção de densidades, Controlo mecânico e motomanual
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Freixo

bravo para produção de madeira de
serração e de trituração
Condução de povoamento de Freixo
para produção de lenho

Nogueira

Condução de povoamento de Nogueira
para produção de lenho

Pinheiro
manso

Condução de povoamento de Pinheiro
manso para produção de pinha

Galerias
ripícolas

Proteção das galerias ripícolas

de vegetação espontânea, Desbastes, Desramação, Corte
final, Corte fitossanitário
Limpeza sanitária do povoamento, Controlo mecânico e
motomanual de vegetação espontânea, Adubação, Sacha,
Desramação, Poda de formação, Correção de densidades,
Desbaste
Limpeza sanitária do povoamento, Controlo mecânico e
motomanual de vegetação espontânea, Adubação, Poda de
formação, Desbaste
Limpeza sanitária do povoamento, Controlo mecânico e
motomanual de vegetação espontânea, Adubação, Sacha,
Desramação, Desbaste, Apanha da pinha
Limpeza sanitária do arvoredo, Controlo localizado da
vegetação, Limpeza do curso de água, Desbaste

A calendarização das atividades florestais encontra-se sujeita à influência direta dos fatores bióticos e abióticos e
variações de mercados dos produtos gerados, no entanto sempre que ocorrerem operações com maior impacte ambiental
e social, como é o caso da exploração florestal, serão as comunidades locais informadas da sua data de início.
Relativamente à compatibilização das intervenções nos povoamentos florestais não só com as orientações para os
valores naturais identificados bem como com os objetivos de conservação de biodiversidade, serão tomadas as seguintes
medidas:
Valor natural
Águia de
Bonelli
e
Bufo reaL

Flora

Fauna

Documento No:

Medida
Garantir um mosaico diversificado entre áreas de
pastagem, matos e floresta
Nos locais de exploração de pinheiro bravo, deixar
algumas árvores adultas em pé isoladas e em pequenos
núcleos.
Criar maroços naturais com madeira de sobreiro para
suporte à reprodução de coelho bravo.
Garantir um mosaico diversificado entre áreas de
pastagem, áreas arborizadas e matos
Não interferir em zonas pedregosas e declivosas
Não exercer ações sobre a vegetação ribeirinha
Garantir a regeneração natural de sobreiro
Monitorizar áreas e sinalizar vegetação de interesse de
preservação antes de executar operações de controlo da
vegetação
Utilizar corta matos de correntes e meios moto manuais.
Proteger todas os exemplares de folhosas autóctones.
Garantir um mosaico diversificado entre áreas de
pastagem, áreas arborizadas e matos
Não implementar ações sobre a vegetação em épocas que
coincidam com a nidificação e reprodução.
Promover corredores ecológicos entre os diversos
estratos de ocupação do solo, aproveitando as zonas
marginais das linhas de água.
Manter faixas de vegetação natural, com 20 metros de
largura, em torno dos afloramentos rochosos
FA – 020.15,
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Objetivo
Promover
a
tranquilidade
nas
proximidades do ninho de Bufo real
Favorecer o acasalamento e nidificação
Garantir condições de disponibilidade de
alimento

Promover a diversidade especifica de
flora
Preservar vegetação nos locais mais
vulneráveis e com dificuldades de
regeneração

Possibilitar o equilíbrio entre a relação
presa-predador
Possibilitar o equilíbrio entre a relação
presa-predador
Não alterar o habitat potencial para o
lince ibérico, águia de bonelli
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Recursos
Hídricos

Preservar galerias ripícolas
Não exercer cortes de vegetação nas linhas de água
Promoção de pequenos pegos e bebedouros naturais

Solo

Promover pastagens plurianuais
Não interferir no solo em zonas declivosas e pedregosas
Evitar maquinaria e alfaias que interferiam com os
horizontes superficiais
Manter todos os muros de pedra presentes nas
propriedades rústicas

Paisagem

Promover a diversidade trófica
Garantir a funcionalidade dos cursos de
água como corredores ambientais
Preservação de fauna endémica
Evitar a erosão e arrastamento de terras
Evitar os processos erosivos do solo

Preservar mosaicos paisagísticos
compartimentação do
território.

de

As operações silvícolas legalmente obrigatórias quanto à defesa da floresta contra incêndios, tendo em conta as
orientações do DL n.º 124/2006, de 28 de Junho, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 17/2009 de 14 de Janeiro,
contemplam a gestão dos combustíveis na rede primária das faixas de gestão de combustível e nas envolventes das
edifícios inseridos em espaços rurais e dos aglomerados populacionais, definidos no Plano Municipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios (PMDFCI). A monitorização nestas faixas será efetuada anualmente, sendo que a eliminação/redução da
carga de combustível será realizada sempre que as alturas máximas da vegetação do estrato arbustivo e subarbustivo e as
distâncias entre as copas das árvores ultrapassarem os critérios mínimos definidos por lei.
PMDFCI Portalegre e Arronches

H. IMPACTES POSITIVOS E NEGATIVOS DAS OPERAÇÕES DE GESTÃO
O conjunto dos múltiplos produtos e serviços explorados na UG permite manter ou melhorar a sua viabilidade económica
a longo prazo e proporcionar um variado leque de benefícios sociais e ambientais, nomeadamente:
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1. A manutenção de um mosaico diversificado entre áreas de pastagem, áreas arborizadas e matos promove a
tranquilidade e favorece o acasalamento e nidificação da avifauna bem como permite promover uma maior
diversidade de flora;
2. A opção de utilização do corta-matos no controlo de vegetação espontânea permite uma maior incorporação de
matéria orgânica no solo e uma maior proteção contra a erosão do solo;
3. Promoção da multifuncionalidade dos espaços florestais através da produção de produtos não lenhosos,
nomeadamente a cortiça, as pastagens naturais e os cogumelos silvestres;
4. A fixação da população ativa nas zonas rurais, pela criação de emprego;
5. A melhoria da qualidade do ar, pela libertação de oxigénio no processo fotossintético e fixação de C02;
6. A redução dos níveis de poluição aérea, pela retenção e pela absorção de gases e de partículas sólidas;
7. O controlo do efeito erosivo dos ventos e a redução da intensidade dos fenómenos erosivos de origem hídrica,
pela efetiva cobertura do solo;
8. A melhoria da capacidade produtiva dos povoamentos, pela reciclagem de nutrientes das camadas mais
profundas do solo;
9. A conservação do solo e da água, pela adequação edafoclimática das espécies florestais às condições de
severidade hídrica e à suscetibilidade dos solos à erosão;
10. A garantia de uma maior estabilidade ecológica, pelo surgimento do sub-bosque e consequente aumento da
biodiversidade destes locais que servem como abrigo, refúgio e fonte de alimento para a fauna silvestre.
Como impactes negativos resultantes das atividades de gestão destacam-se:
1. Os cortes rasos nas áreas de pinheiro bravo e eucalipto contribuem para a erosão e compactação do solo,
redução da retenção da água, aumento da temperatura do solo e para a perda de biodiversidade pela diminuição
dos locais de alimentação e refúgio da fauna;
2. Diminuição da qualidade do ar por libertação de CO2 resultante da utilização das máquinas e equipamentos
mecânicos ou motomanuais;
3. Degradação e erosão de caminhos e levantamento de poeiras pela passagem sucessiva de camiões durante as
operações de exploração florestal;
4. Ruído e perturbação dos habitats resultantes das operações de exploração florestal.
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INQUÉRITO ÀS COMUNIDADES LOCAIS E OUTRAS PARTES INTERESSADAS

1.

Assinale com um X e justifique em caso afirmativo:
Sim Não
Conhece outros produtos e/ou serviços que
possam ser disponibilizados dentro da UG?

Justifique

Conhece outros valores ambientais e/ou altos
valores de conservação dentro da UG?

Conhece outros valores ambientais e/ou altos
valores de conservação fora da UG que possam
ser afetados pelas atividades de gestão?
Conhece outras comunidades locais fora da UG
que possam ser diretamente ou indiretamente
afetadas pelas atividades de gestão?
Conhece outros locais/atividades de significado
cultural, ecológico, económico ou espiritual,
dentro ou fora da UG que possam ser
diretamente ou indiretamente afetadas pelas
atividades de gestão?

2.

Na extensão necessária para proteger os seus direitos e recursos, concorda com as atividades de gestão propostas
e com as medidas compatibilização das intervenções nos povoamentos florestai com os valores naturais? (assinale com
um X)
Sim
Não
Justifique

3.

Como é que as atividades de gestão florestal propostas o afetam? (assinale com um X)
Muito
Pouco
Nada
Justifique
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4.

Identifique aspetos positivos dessa gestão florestal:

5.

Identifique aspetos negativos dessa gestão florestal:

6.

Concorda com o programa e resultados da monitorização dos Valores ambientais e Altos Valores de Conservação
identificados? (assinale com um X)
Sim
Não
Justifique

7.

Tem conhecimento de algum conflito ou desentendimento entre a organização que está a ser avaliada e a sua
organização, ou com outra organização ou indivíduo?

Assinale com X caso deseje:
Ser contactado pelo gestor para conversar com mais detalhe sobre os assuntos mencionados no formulário.
Ser contactado nos próximos anos no âmbito das ações de monitorização destas áreas florestais.
Manter os seus comentários confidenciais.
Muito obrigado pela sua participação.
Depois de preenchido este formulário deve ser remetido para:
E-mail: certicacao@floresta-atlantica.pt
Ou para a seguinte morada:
FA CERTIFICATION GROUP
Rua Abranches Ferrão, n.º 10, 7º G, 1600-001 LISBOA
Tel: +210 937 948
O FA CERTIFICATION GROUP dispõe de uma Comissão de Queixas e Apelações para a gestão de conflitos que possam existir em relação a algum membro do Grupo,
entre membros ou em relação ao FA CERTIFICATION GROUP. Todas as queixas dirigidas ao Grupo serão processadas de acordo com o procedimento de resolução de
conflitos (FA_PR005). Se, por alguma razão, não ficar satisfeito, poderá recorrer ao sistema de reclamações dos nossos auditores externos. Para o efeito, basta solicitar
uma cópia do documento ‘Procedimento de Resolução de Disputas’ e seguir as orientações definidas no mesmo. Se não ficar satisfeito com alguma das ações realizadas
de acordo com o procedimento referido, poderá ainda recorrer ao Forest Stewardship Council (FSC).
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