Entidade Promotora
TERRAS DENTRO - Associação para o Desenvolvimento
Integrado

Solicita-se o envio da inscrição para:
Terras Dentro - Associação para o
Desenvolvimento Integrado
Rua Rossio do Pinheiro s/n
7090-049 Alcáçovas
Tel.266 948070
informalentejo@terrasdentro.pt

Parceiros
Instituto para a Conservação da Natureza e Florestas
Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal de Alandroal,
Estremoz, Redondo e Vila Viçosa
Câmara Municipal de Estremoz
Junta de Freguesia de Évoramonte

Sessão de Extensão
Florestal
CONSERVAÇÃO E
GESTÃO DE
POVOAMENTOS DE
SOBRO E AZINHO

Co-financiado por:
PROJETO INFORM @ LENTEJO

Évoramonte
A participação é gratuita, mas a inscrição é obrigatória.

(Junta de Freguesia)

7/3/2019

A gestão florestal deve ter em consideração a produção
e as especificidades de cada propriedade. A adoção de
boas práticas de gestão, nomeadamente ao nível dos
desbastes, da limpeza e das técnicas de mobilização
contribuem para a vitalidade e sustentabilidade dos
povoamentos florestais.
Constata-se que alguns dos principais problemas que
hoje se verificam na nossa floresta de sobreiro e
azinheira são motivados ou, pelo menos, agravados por
práticas de gestão menos adequadas.
A Defesa da Floresta Contra Incêndios também passou
a exigir um esforço por parte dos proprietários, estando
definidas um conjunto de técnicas e medidas que os
mesmos deverão implementar e que são transversais
as todas as explorações.
O objectivo central desta sessão de extensão
CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE POVOAMENTOS DE
SOBR0 E AZINH0 é sensibilizar proprietários e outros
gestores destes territórios florestais para a ponderação
de algumas das principais condicionantes das
intervenções nestes povoamentos, assim como reforçar
a importância do aconselhamento técnico prévio às
intervenções que podem comprometer de forma
decisiva o futuro do Montado.

PROGRAMA
09h30m - Receção aos participantes
09h45m - Sessão Abertura
Município de Estremoz
Junta de Freguesia de Évoramonte
Terras Dentro
ICNF
10h00m - Boas práticas de gestão em
povoamento de sobreiros e azinheiras – caso
particular dos desbastes
(Guilherme Santos e Fernanda Rodrigues –
ICNF)
10h30m - A fertilidade dos solos na
conservação dos montados
(Mário de Carvalho – Universidade de Évora)
10h50m – Pausa para café
11h10m – “Gestão dos combustíveis florestais:
distribuição espacial, aplicação e eficácia”
(Nuno Guiomar– Universidade de Évora)

11h30m – Conservação e gestão dos
povoamentos de sobro e azinho na ótica de
um produtor
Gonçalo Marquez Correia
12h00m – Debate

12h30m - Almoço
14h15m - Visita de campo

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome:
Instituição:
Telefone:
E-mail:

Sessão teórica
Visita de campo
Almoço (12,5 euros)
A Terras Dentro declara que os dados pessoais acima indicados não serão
utilizados para qualquer outra finalidade para além da promoção e
divulgação de atividades e eventos, relacionados com o tema do
desenvolvimento rural, comprometendo-se a solicitar novas declarações
de consentimento, sempre que esteja em causa o uso dos dados em causa
para outra finalidade que não a aqui expressamente manifestada. Os
titulares dos Dados Pessoais registados e recolhidos para os efeitos acima
indicados, têm o direito de aceder aos mesmos, bem como à sua
retificação, alteração e ao seu apagamento, nos termos legais e nos
prazos necessários à sua utilização adequada que se estima em 5 anos.
A Terras Dentro garante o sigilo e a confidencialidade relativamente aos
dados registados, recolhidos e tratados e respeita o princípio da
“minimização dos dados”, isto é, solicita APENAS os dados estritamente
indispensáveis ao cumprimento da finalidade que os utentes autorizam,
com a declaração do seu consentimento.
Declaro o meu consentimento de forma positiva, livre e esclarecida,
relativamente ao uso dos meus dados pessoais acima indicados e apenas
para as finalidades assinaladas

Data:
Assinatura:

