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ACORDO DE ADESÃO AO PROJECTO CRIAR BOSQUES 
 
 
PREÂMBULO 
 

O presente acordo visa estabelecer um compromisso entre o(s) proprietário(s) e a 

Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza para a preservação da 

floresta autóctone. 

 
 
ACORDO ENTRE: 
............................, natural da Freguesia de...................., portador do Bilhete de 

Identidade nº ................., emitido em ..............., pelos Serviços de Identificação Civil 

de ..................., contribuinte fiscal nº .........., (casado em regime de ................... com 

.................., portador/a do Bilhete de Identidade nº................, emitido em ..............., 

pelos Serviços de Identificação Civil de ................., contribuinte fiscal nº…….…), na 

qualidade de legítimo proprietário ou detentor dos direitos de propriedade. (Nota: Se 

não é proprietário, deve ser indicado a que titulo “detém os direitos de propriedade “) 

 
E 
 
QUERCUS - Associação Nacional de Conservação da Natureza, com sede social no 

Centro Associativo do Calhau, Bairro do Calhau, 1500-045 LISBOA, Contribuinte 

Fiscal nº 501736492, na qualidade de promotora do projecto Criar Bosques, 

legalmente representada pela Presidente da Direcção Nacional, Susana Maria Duarte 

Fonseca, portadora do Bilhete de Identidade nº ................, emitido em ..............., pelos 

Serviços de Identificação Civil de Lisboa, contribuinte fiscal nº ..............., e pelo Vice-

Presidente da Direcção Nacional, Francisco Manuel Freire Cardoso Ferreira, portador 

do Bilhete de Identidade nº ........., emitido em ..............., pelos Serviços de 

Identificação Civil de ........., contribuinte fiscal nº ................. 

 

Aceitam, de livre vontade, celebrar o presente acordo: 

 
1. Identificação da propriedade  
Terreno designado por .................., com uma área de ........ hectares, localizado 

em ..................., freguesia de .................., concelho de ................., que é parte 

integrante do prédio rústico inscrito na respectiva matriz sob o Artigo ..... da 

Secção ......, com a área total de ....... hectares. 



 

 2

 

2. Intervenção 
A intervenção a realizar no terreno anteriormente identificado consiste em 

criar1/conservar2/cuidar3 de um bosque de espécies autóctones, através da: 
1 plantação/sementeira de .… árvores/arbustos das seguintes espécies e nas 

respectivas quantidades (elaborar uma tabela com a lista de espécies e quantidades) 

e … (identificar os métodos de preparação do terreno e a eventual protecção das 

plantas por vedação da área ou uso de protectores individuais). 

 2 adopção de medidas de gestão compatíveis com a conservação dos valores 

existentes, designadamente …  (especificar para cada caso). 
3 manutenção do coberto arbóreo/arbustivo preexistente, designadamente…  

(especificar para cada caso). 

 

3. Compromissos do Proprietário/ Detentor  
 a) Aceitar as condições gerais de adesão ao Projecto Criar Bosques, reproduzidas 

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

 b) Colaborar de forma voluntária e activa nas diversas fases de intervenção. 

 c) Comunicar à Quercus qualquer situação anómala que resulte na ameaça de 

destruição parcial ou total do coberto vegetal. 

 d) Caso pretenda denunciar o presente acordo, comunicar tal facto à Quercus por 

escrito com um mínimo de três meses de antecedência, salvo se o acordo finalizar por 

mútuo acordo entre as partes. 

 e) Todos os frutos produzidos pelas árvores plantadas no âmbito deste acordo (e.g. 

cortiça e bolota) pertencem ao proprietário/detentor supra identificado. 
 
4. Compromissos da Quercus 
 a) Apoiar as intervenções acima definidas, quer pela cedência de 

plantas/sementes, quer por apoio técnico ou empréstimo de equipamentos, consoante 

as necessidades e as possibilidades decorrentes dos apoios angariados junto dos 

parceiros do Projecto. 

 b) Respeitar os usos da propriedade por parte do proprietário, sem prejuízo da 

faculdade de denunciá-los quando sejam contrários aos objectivos que derivam deste 

acordo. 

 c) Sempre que possível e necessário realizar uma visita anual à propriedade para 

avaliar a evolução das acções efectuadas. 

 

 

http://criarbosques.wordpress.com/participe/
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5. Omissões e resolução de conflitos 
As omissões ao disposto no presente acordo serão resolvidas caso a caso entre 

ambas as partes de forma cordial, sendo que qualquer intervenção não prevista neste 

acordo requer a prévia concordância escrita de ambas as partes. 

 

(local) ................., (dia) ..... de ..... de 20..... 
 

 

O(s) proprietário(s) ____________________________________________________  

 

                  ________________________________________________________ 

 

A Quercus ________________________________________________________ 

 

                  ________________________________________________________ 
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