AFAS | Áreas Florestais Agrupadas

Agrupar áreas florestais para fomentar o envolvimento e a motivação dos proprietários privados e o reconhecimento das vantagens de uma gestão florestal adequada.

Áreas florestais privadas de pequena dimensão são comuns em Portugal, em particular a norte do rio Tejo. Estas pequenas parcelas de floresta dificultam as
atividades de gestão florestal adequadas, levando frequentemente ao aumento de áreas florestais não geridas, do risco de incêndio, de pragas e doenças. Para
resolver o problema, a associação de proprietários florestais do Baixo Vouga desenvolveu um programa de agregação de áreas florestais. O programa promove
o agrupamento de áreas contíguas com o objetivo de facilitar as operações de gestão florestal promovendo a redução do risco de incêndio, o aumento das
áreas bem geridas, o retorno económico e o investimento florestal. Para ser implementado, o programa requer um número mínimo de 5 proprietários com pelo
menos 5 propriedades, somando mais de 10 hectares. Segue-se um inventário baseado em GPS e o desenvolvimento do plano de gestão florestal. O
investimento e as receitas são distribuídos entre os envolvidos com base em quotas com o objetivo de aumentar o envolvimento, motivação e apreciação de
todos os agentes envolvidos. Até à data, já foram agregadas várias áreas envolvendo differentes números de proprietários (exº Panasqueira, Águeda, 15
propriedades de 12 proprietários florestais totalizando 11 mil ha de floresta plantada e gerida sob o mesmo plano de gestão), e outras áreas, com agregações
mais ambiciosas, ainda em curso (exº Lavandeira, Vagos, 211 propriedades de 138 proprietários florestais totalizando 73 mil ha).
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