Comunicado à População nº 4/2015
FILEIRA FLORESTAL em Malcata (1/4):
No comunicado nº2 à população, em 29 de Agosto passado, a AMCF informou que a fileira
florestal seria a primeira prioridade, procurando dinamizar e contribuir para por a funcionar a
Zona de Intervenção Florestal (ZIF).
E porquê ? Pela importância da floresta para criar riqueza e emprego
Malcata tem quase tudo para que a FILEIRA FLORESTAL seja essa fonte de RIQUEZA para todos.
Malcata TEM os seguintes recursos :
• Terrenos, muitos deles abandonados ;
• ZIF (Zona de Intervenção Florestal) ;
• Baldios;
• Sapadores.
O que FALTA a Malcata? Faltam duas circunstâncias:
1) Olhar para aqueles recursos de uma forma INTEGRADA e explora-los, com racionalidade e
inteligência, desde a fase da plantação, até à comercialização, passando pela limpeza e desbaste;
2) Uma utilização económica para a BIOMASSA residual resultantes das limpezas e dos desbastes
Vamos então esclarecer sobre ZIF, Baldios e Sapadores
ZIF (ZONA de Intervenção Florestal)
A ZIF é, na prática, uma área florestal gerida em "condomínio", nos termos de lei especifica.
Existem cerca de 180 ZIF em Portugal . A ZIF da Malcata é a n.º 138, processo n.º 216/08-AFN),
tem uma área aproximada de 1500 ha e engloba vários prédios rústicos da freguesia. Foi Criada
pelo Despacho 02/2011/ZIF em 2011
A ZIF pretende garantir uma adequada e eficiente gestão dos espaços florestais, ultrapassando as
dificuldades de propriedades muito reduzidas. Ou seja gerindo pequenas propriedades em
conjunto é possível conseguir maiores ganhos do que atuando individualmente
Para haver uma ZIF têm que existir Aderentes e um Plano de Gestão Florestal
A ZIF estabelece procedimentos obrigatórios para todos os proprietários da área, sejam ou não
aderentes
Quem pode ser Aderente da ZIF da Malcata?
Todas as pessoas, singulares ou coletivas, que sejam proprietários e/ou produtores florestais,
desde que possuam propriedades inseridas na área da ZIF.
O que fazer para ser membro da ZIF?
Solicitar a admissão à Entidade Gestora da ZIF.
O que é o Plano de Gestão Florestal (PGF) da ZIF?
Trata-se de um instrumento de ordenamento florestal ao nível da execução que prevê um
conjunto de intervenções na floresta, nas suas várias componentes, distribuídas no tempo.
É uma peça determinante na estratégia de valorização da Fileira Florestal.
É obrigatório, na maioria dos casos, para candidaturas a ajudas comunitárias, no domínio florestal
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Nos termos da Lei, a ZIF está submetida a:
• Órgãos democraticamente eleitos (Mesa da Assembleia de Aderentes e Comissão de
Fiscalização);
• Uma Entidade Gestora;
• Regulamentos aprovados;
• Plano de Gestão Florestal discutido e aprovado;
• Prestação de contas anuais e a sua publicação.
Situação da ZIF de Malcata
Os Aderentes são cerca de 80 pessoas (embora muitos não saibam que o são)
A Mesa da Assembleia-Geral de Aderentes é formada pelo Presidente, 1.º Secretário e 2.º
Secretário. A Mesa é eleita em Assembleia-por mandatos de 3 anos.
• Presidente : Júlio Gonçalves Marques;
• 1ºSecretário : Joaquim da Silva Neto ;
• 2º Secretário : José Augusto Santos
A Comissão Fiscalizadora é o órgão de fiscalização económica e financeira da Entidade Gestora, e
da ZIF em geral, sendo constituído pelo Presidente, 1.º Vogal e 2.º Vogal, eleitos por mandatos de
3 anos em Assembleia-Geral. A Comissão Fiscalizadora terá obrigatoriamente, de emitir parecer
sobre o Relatório e Contas de cada ano, apresentado pela Entidade Gestora.
Presidente : Vitor Fernandes;
1º Vogal José de Jesus Garcia ;
2º Vogal : Armando Bernardo
A Entidade Gestora é a AFLOESTRELA-Associação de Produtores Florestais da Beira Alta, com sede
na Guarda (Engº Castanheira)
Existe um projeto de Regulamento desconhecendo-se se o mesmo foi votado e aprovado em
Assembleia Geral de Aderentes
Não existe Plano de Gestão Florestal discutido publicamente e aprovado
Não se conhecem contas anuais aprovadas
Baldios de Malcata :
Os baldios são administrados pelos respetivos compartes nos termos dos usos e costumes ou
através órgãos democraticamente eleitos Nos termos da Lei, as contas anuais dos Baldios
deverão aprovadas e publicadas. Em Malcata os baldios são geridos pela Junta de Freguesia.
São compartes todos os malcatenhos cidadãos eleitores, inscritos e residentes ou que aí
desenvolvam uma atividade agroflorestal ou silvopastoril”.
Princípio geral de aplicação de receitas do baldio
As receitas obtidas com a exploração dos baldios, são aplicadas de acordo com um plano de
utilização aprovado, e por deliberação da assembleia de compartes, em investimento florestal,
agrícola ou silvopastoril, bem como em outras benfeitorias no próprio baldio, ou em
melhoramentos junto da comunidade que os possui e gere, incluindo os equipamentos
comunitários, no respeito pelos usos e costumes locais.
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Aplicação sustentável das receitas do baldio
A aplicação das receitas dos baldios deve assegurar a gestão sustentada dos respetivos recursos e
garantir a perpetuação das suas principais fontes de rendimento, atendendo em particular às
obrigações relacionadas com a defesa da floresta.
SAPADORES FLORESTAIS
Referência Nacional da Equipa de Sapadores Florestais da Associação de Compartes da
Freguesia de Malcata : SF 18 - 168
A equipa dos Sapadores Florestais de Malcata é constituída por 5 elementos. Tem uma viatura de
intervenção rápida. Foi criada em 2004. Resultou de um protocolo assinado entre a Câmara
Municipal e a Associação de Compartes da Freguesia de Malcata
Nos termos da lei as funções do sapadores são:
Artig:o 2º Funções
1 – O sapador florestal é um trabalhador especializado, com perfil e formação específica adequados
ao exercício das funções de prevenção dos incêndios florestais através de ações de silvicultura
preventiva, nomeadamente da roça de matos e limpeza de povoamentos, da realização de fogos
controlados, da manutenção e beneficiação da rede divisional, linhas quebra-fogos e outras
infraestruturas.
2 – O sapador florestal exerce ainda funções:
a) De vigilância das áreas a que se encontra adstrito;
b) De apoio ao combate aos incêndios florestais e às subsequentes operações de rescaldo;
c)De sensibilização do público para as normas de conduta em matéria de ações de prevenção, do
uso do fogo e da limpeza das florestas, nomeadamente através da demonstração.
3 – A unidade base de operação dos sapadores florestais é a equipa, constituída no mínimo por
cinco efetivos, chefiada por um dos seus elementos e dispondo do equipamento individual e
coletivo indispensável ao exercício das suas funções.

Cada equipa é comparticipada pelo Estado com 35 mil euros, ficando com a responsabilidade,
durante seis meses, de efetuar um serviço público definido pelo ICNF que abrange o domínio da
prevenção florestal, vigilância a fogos e apoio ao combate
Cada equipa é ainda financiada pela Câmara Municipal do Sabugal em cerca de 13500 euros
anuais
Sendo os SAPADORES um Recurso da máxima importância para Malcata seria muito útil ser do
conhecimento geral:
• Protocolo firmado com a Câmara Municipal do Sabugal
• As FUNÇÕES DOS SAPADORES FLORESTAIS,
• As contas referentes à atividade da Equipa, discriminado entre a atividade publica
comparticipada e a atividade privada, sobre recursos de particulares
• O Plano de atividades da Equipa
• O contato telefónico do chefe de Equipa
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Hoje, dia 6 de dezembro de 2015, vai realizar-se, às 14:30 h, na sede da Junta de Freguesia, uma
Assembleia Geral de Aderentes da ZIF
Trata-se de uma reunião que a AMCF considera da maior importância .
Foi publicado um EDITAL com:
1) Convocatória da Assembleia Geral de Aderentes da ZIF ;
2) Lista de Aderentes;
3) Edital que coloca o PGF (Plano de Gestão Floestal) a discussão pública de 7 a 26 de dezembro
de 2015
A ZIF é muito importante para Malcata
Na reunião vai ser apresentado o primeiro esboço do PGF (Plano de Gestão Florestal).
NÃO FALTES - COMPARECE- PARTICIPA
A participação dos cidadãos em Órgãos Sociais das Associações deve ser enaltecida, publicitada e
ser apresentada como exemplo de cidadania.
Exige a aplicação do principio da total transparência da gestão, de tudo o que tem a ver com
recursos da comunidade.
Exige a Informação a que tens direito.
AMCF pretende contribuir para o surgimento em Malcata de uma Comunidade inclusiva e
participativa.
AMCF pretende contribuir para o surgimento em Malcata de uma Comunidade que reúne, que
comparece, que debate e que reflete serena e seriamente sobre o seu FUTURO.
Uma Comunidade que pensa pela sua cabeça e que não se deixa condicionar.
Uma comunidade que depois de decidir passa à ação CONSTRUINDO.

AMCF é um recurso da Malcata.
ADERE à AMCF e vamos todos pôr Mãos à obra
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