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Condições Gerais de Adesão ao Projecto CRIAR BOSQUES 

 
RECUPERAÇÃO DO COBERTO VEGETAL 
1. Participação dos proprietários e dos gestores de áreas a florestar: 

 ● Ser proprietário do(s) terreno(s) a intervir ou ter autorização do(s) mesmo(s). 

 ● Celebração de um acordo de entre a Quercus e o(s) proprietário(s) (ver modelo 

do acordo, susceptível de sofrer as devidas adaptações caso a caso, em 

http://criarbosques.wordpress.com/participe/). 

 ● Participar nos trabalhos de preparação do terreno (controlo da vegetação 

arbustiva/herbácea e mobilização do solo), na colocação de protecções individuais ou 

vedações (se necessário), em moldes a acordar. 

 ● Acatar as recomendações técnicas relativas às técnicas de preparação do 

terreno de forma a evitar a degradação/erosão do solo (e.g. não construir terraços; 

efectuar sempre as mobilizações do solo segundo as curvas de nível; evitar a 

eliminação integral do coberto arbustivo/herbáceo), respeitando o estipulado no Plano 

Regional de Ordenamento Florestal da área de intervenção.  

 ● Participar nos trabalhos de plantação (abertura de covas e colocação da planta), 

em moldes a acordar. 

Nota: Será efectuada a divulgação das acções de plantação no sítio do projecto 

(http://criarbosques.wordpress.com/participe/) através do qual se poderão inscrever os 

voluntários interessados. No âmbito do protocolo estabelecido com o Corpo Nacional 

de Escutas existe ainda a possibilidade de, em certas situações, contar com a 

colaboração dos escuteiros. 

 ● Respeitar os instrumentos de gestão territorial aplicáveis na área de intervenção 

(Plano Director Municipal, Plano Regional de Ordenamento Florestal, Reserva 

Ecológica Nacional, Reserva Agrícola Nacional, Áreas Protegidas e Classificadas, 

entre outros). 

 ● Comunicar anualmente ao segundo outorgante o número de árvores mortas, 

para que seja possível proceder à sua substituição por novas plantas. 

 ● Não utilizar herbicidas ou pesticidas nos terrenos onde foram realizadas as 

plantações/sementeiras. 

 ● Não abater as árvores plantadas, pelo menos, durante 35 anos, excepto por 

razões fitossanitárias. 

 ● No caso das autarquias, conceder colaboração técnica. 
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 ● Se possível, ceder cartografia digital com os limites da propriedade. 

 ● Se necessário, efectuar a devolução dos tabuleiros das plantas ao viveiro. 

 

2. Apoio da Quercus: 

 ● Concertar com o proprietário/entidade os termos e condições para a plantação, 

incluindo todos os requisitos (administrativos e técnicos) necessários à 

operacionalização das plantações. 

 ● Ceder as plantas necessárias para a florestação, de acordo com a região, 

objectivos, área de intervenção e disponibilidade em viveiro. Sempre que possível, as 

plantas serão transportadas até ao local. 

Nota: As plantas normalmente têm 1 ou 2 anos e altura inferior a 30 cm. 

 ● Conceder apoio técnico (escolha das espécies, técnicas de preparação do 

terreno e plantação/sementeira). As deslocações do técnico ao local deverão ocorrer 

apenas quando a dimensão da área de intervenção o justificar e não existir outro tipo 

de apoio técnico no local (e.g. associação de produtores florestais e técnicos da 

autarquia). 

 ● Se necessário, apoiar a coordenação das acções de plantação propostas. 

 ● Assegurar com as entidades parceiras as actividades necessárias de 

manutenção das plantações efectuadas.  

 ● Sempre que possível, ceder perfuradora(s) para abertura das covas de plantação. 

 

3. Prioridades: 

 ● Intervir nas áreas florestais (com nulo ou escasso coberto arbóreo) de maior 

dimensão, de preferência superiores a 1 ha (0,5 ha nas áreas de minifúndio). 

Constituem excepção, a recuperação da vegetação ripícola ou a plantação de 

espécies que requerem condicionalismos de clima e de solo específicos. 

 ● Plantar preferencialmente as diferentes espécies autóctones nas suas áreas de 

distribuição natural. 

 ● Incentivar o associativismo florestal. Quando se justifique, os proprietários devem 

procurar apoio (nomeadamente técnico) junto da associação de produtores florestais 

ou autarquia da área de intervenção. 

 
Nota: As condições de adesão poderão sofrer ligeiras alterações, de acordo com as 

especificidades de cada situação e as possibilidades de ampliar o apoio da Quercus. 


