PLANO DE GESTÃO FLORESTAL DA ZIF DA MALCATA

Comentários da AMCF (1/2)
Comentário geral : O Plano segue o modelo de PGF do ICNF
INTRODUÇÂO
Comentário 1: está escrito “Com este Plano de Gestão Florestal propomo-nos realizar a
gestão florestal sustentável deste espaço, …”. Qual o espaço a que se referem?
Comentário 2 : No segundo paragrafo
“Para haver uma …………, nomeadamente:
Defesa dos espaços ….. protecção do solo e da àgua.”
Propomos que sejam acrescentados os seguintes pontos:
• Contribuir para a identificação de proprietários e para a delimitação de parcelas;
• Estabelecer uma dinâmica de mobilização visando a ampliação do número de
aderentes;
• Sensibilização dos proprietários para as vantagens económicas que advêm do reforço
do associativismo, da cooperação e da gestão comum;
• Pugnar pela gestão comum de prédios e parcelas adjacentes;
• Contribuir para o surgimento de projetos de valorização energética da biomassa
florestal.
A – DOCUMENTO DE AVALIAÇÂO
ENQUADRAMENTO SOCIAL E TERRITORIAL DO PLANO
Comentário 3 : Acrescentar o seguinte ponto : 1.1.3 IDENTIFICAÇÂO DE ADERENTES E
RESPECTIVOS PREDIOS RUSTICOS
CARACTERIZAÇÃO BIOFISICA DA PROPRIEDADE
Comentário 4 : No ponto 2.2 CLIMA, a caracterização climatológica foi efectuada com
base na cartografia digital do Atlas do Ambiente, que foi feita com base nas normais
climatológicas de 1931-1960. Ora, existe informação mais actual em
http://www.ipma.pt/pt/oclima/normais.clima/ usando, como referência, a estação
meteorológica que se situe mais perto da Malcata.
Comentário 5: A tabela da página 10 fala em fogos de 1991 a 2014 mas apenas
apresenta valores até 2005. Aparentemente a tabela pretende apresentar só os dados dos
anos em que houve fogos mas tal não está claro.
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CARACTERIZAÇÃO DE RECURSOS , seria útil identificar
Comentário 6: faixas de gestão de combustível
Comentário 7: pontos de água para além da barragem
Comentário 8 : infra-estruturas de apoio, que existem
Comentário 9 : a importante actividade de apicultura existente.
Comentário 10 : a Zona de caça e referir a Associação de caça e pesca
Comentário 11: os percursos interpretativos, pedestres e de BTT
B – MODELO DE EXPLORAÇÃO
Ponto 1.1.2 COMPARTIMENTAÇÃO DA PROPRIEDADE, DEFINIÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS
PARCELAS (página 25)
Comentário 11: A definição e delimitação de parcelas é um processo ( iterativo,
progressivo, de aproximações sucessivas) fundamental para permitir aos proprietários e à
entidade gestora localizar propriedades e definir as condições e as possibilidades de uma
intervenção racional .
Ponto 1.1.6 COMPONENTE DE RECURSOS GEOLÓGICOS E ENERFGÉTICOS (página 27)
“À data não são conhecidos recursos geológicos ou energéticos na área afeta ao PGF.”
Comentário 12: transformar o ponto anterior para “Componente de recursos geológicos”
(apenas)
Comentário 13: criar um ponto novo “Componente de recursos energéticos” com o
seguinte texto: O recurso energético, biomassa florestal, abundante, não está ainda
devidamente caracterizado . Trata-se de um recurso que apresenta duas grandes
vantagens, por um lado, a sua recolha contribui para a diminuição do risco de incêndio
florestal e por outro, constitui uma mais-valia económica, podendo equacionar-se a
utilização de algum do material proveniente dos desbastes, das desramações ou das
limpezas, para a produção local de energia térmica, por exemplo na IPSS existente (LAR
com dois polos) e/ou a sua canalização para o fabrico de “pellets”.
Ponto 1.2 DEFINIÇÃO DOS OBJECTIVOS DA EXPLORAÇÃO (página 27)
Comentário 14 : No ultimo parágrafo acrescentar ….. criar emprego local
Ponto 2 ADEQUAÇÂO AO PROF (página 28)
Comentário 15 : no Quadro 11 não há alteração entre a situação atual e a meta para
2025?
Malcata, 23 de Dezembro de 2015
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