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1. Introdução 

A Quercus – A.N.C.N. apresentou em 2008 o projecto Criar Bosques às entidades 
públicas com responsabilidade directa ou indirecta na criação/gestão das florestas 
nacionais (e.g. ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, APA – 
Agência Portuguesa do Ambiente), com o intuito de envolver estas entidades num 
esforço comum e de promover as sinergias necessárias que permitissem melhorar de 
forma gradual e continuada o panorama das florestas portuguesas. Firmadas estas 
parcerias, o projecto acabaria por receber também, nesse mesmo ano, o apoio da 
Comissão Nacional da Unesco e o Alto Patrocínio de Sua Excelência O Presidente da 
República. 
 Trata-se de um projecto de acção e de medidas muito concretas, que conta com o 
envolvimento das comunidades onde se insere, dos parceiros públicos e privados 
envolvidos e dos técnicos e voluntários participantes. Visa, essencialmente, a criação e a 
conservação de bosques portugueses com espécies autóctones e o aproveitamento das 
suas diversas valências através da manutenção e recuperação da floresta original, em 
especial dos habitats prioritários identificados na Directiva Habitats (92/43/CEE) 
abrangidos pelo Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril. Como objectivos específicos 
destacam-se: 1. A reprodução de árvores e arbustos autóctones, em especial de algumas 
espécies raras ou ameaçadas; 2. O restabelecimento do coberto arbóreo e arbustivo autóctone 
em áreas públicas e privadas - preferencialmente em Áreas Protegidas (AP) e/ou em Sítios de 
Importância Comunitária (SIC) - através da plantação e do aproveitamento da regeneração 
natural; 3. A manutenção de bosques autóctones obtidos por regeneração natural, através do 
controlo selectivo da vegetação arbustiva/herbácea, da realização de podas de formação e do 
adensamento com espécies autóctones; 4. O envolvimento de entidades públicas e privadas no 
desenvolvimento do projecto através de acções que evidenciem a sua cultura de 

responsabilidade ambiental. 
 O envolvimento de todos os parceiros e entidades apoiantes do projecto contribuiu 
de forma decisiva para o desenvolvimento das actividades que, entre Junho de 2011 e 
Maio de 2012, compreenderam as seguintes fases: 

1. Planeamento das acções; 
2. Certificação e recolha de sementes; 
3. Selecção de áreas de intervenção; 
4. Pedidos de autorização para a realização das acções;  
5. Distribuição das plantas; 
6. Preparação do terreno e plantação (incluindo retancha); 
7. Balanço da época de plantação, com elaboração de cartografia digital e 

construção de base de dados em ambiente SIG. 

 Na sequência do trabalho desenvolvido, elaborou-se este relatório para apresentar 
os resultados da época de plantação de 2011/2012 no qual se referem os seguintes 
aspectos:  

1. Colheita de sementes; 
2. Plantas utilizadas; 
3. Origem das plantas e sementes; 
4. Locais de plantação e plantas instaladas; 
5. Apoios. 
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2. Resultados e discussão 

 Toda a informação relativa às áreas onde se efectuou a intervenção (e.g. local, 
freguesia, concelho, apoio, área e espécies) está reunida na tabela de atributos da 
shapefile que é parte integrante deste relatório: “Áreas de plantação_2011_2012_FINAL”. 
 

2.1 Sementes 

 A maioria das sementes que deram origem às plantas utilizadas, foram colhidas pelos 
colaboradores do projecto, voluntários e funcionários da Reserva Natural da Serra da 
Malcata, entre outros. Para sete espécies cuja recolha de semente não foi possível 
efectuar, recorreu-se ao CENASEF que cedeu as quantidades solicitadas, num total de 
cerca de 13 Kg (Tabela 1). 
 
Tabela 1 – Quantidade de semente por espécie cedida pelo CENASEF/ICNF em Setembro de 2011. 

Espécie Local colheita Ano colheita Quantidade (kg) 

Acer pseudoplatanus (Plátano-bastardo) Marco de Canavezes 2009 0,20 

Alnus glutinosa (Amieiro) Amarante 2006 0,10 

Betula pubescens (Vidoeiro) Mondim Basto 2007 0,10 

Corylus avellana (Aveleira) Amarante 2011 3,00 

Corylus avellana (Aveleira) Amarante 2010 0,65 

Pinus pinea (Pinheiro-manso) Minho 2008 5,00 

Pinus sylvestris (Pinheiro-silvestre) Vila Real 2007 3,00 

Prunus avium (Cerejeira) Paradança-Mondim 2009 1,00 

Total 13,05 

   Nota: A informação da Tabela 1 já foi incluída no relatório da época de 2010/2011. 

 

2.2. Espécies cedidas pelo ICNF (ex-AFN) 

 No âmbito do protocolo, o ICNF (ex-AFN) cedeu ao projecto Criar Bosques 20 
azevinhos (Ilex aquifolium), provenientes do viveiro florestal de Amarante. Estas plantas 
foram instaladas num terreno próxima das povoações de Souto e Outeiro, freguesia de 
Telões, concelho de Vila Pouca de Aguiar (ver shapefile em anexo). As restantes plantas 
utilizadas foram produzidas no viveiro do Sabugal (CEASG - Centro de Educação 
Ambiental da Senhora da Graça) pertencente ao ICNF (ex-ICNB). 
 

2.3 Locais de plantação e plantas instaladas 

 As 19.075 plantas foram instaladas em 5 locais de (Tabela 2 e Anexo I), pelo que o 
número médio de plantas por local foi de cerca de 3.815 (cerca de 3,8 ha); no entanto, 
alguns destes locais têm mais que uma parcela. Em dois dos locais de intervenção 
procedeu-se à manutenção de florestas (corte selectivo da vegetação arbustiva, 
desbaste pelo baixo, poda de formação e adensamento) de carvalho-alvarinho (Quercus 
robur) em Baião e de carvalho-negral (Quercus pyrenaica) em Vila Pouca de Aguiar; 
apenas no último carvalhal se iniciou o adensamento com a instalação de 80 Quercus 
pyrenaica, tendo esta acção sido adiada até Novembro de 2012 devido à reduzida 
precipitação ocorrida no Outono/Inverno passados. 
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Tabela 2 – Lista de locais de plantação, apoios e número de plantas. 

Id Local Freguesia Concelho Apoio Plantas 

1 Baldio de Montaria Montaria Viana Castelo 
YVES 
ROCHER 

5.224 

2 Tourencinho (Serra do Alvão) 

Telões Vila Pouca de Aguiar 

TAFIBRA 80* 

3 
Souto e Outeiro (Serra do 
Alvão) 

VALORMED 420 

4 Serra da Aboboreira Loivos do Monte Baião VIALSIL 0** 

5 
Reserva Natural da Serra da 
Malcata 

Penamacor Penamacor 
YVES 
ROCHER 

10.431 

6 
Parque Natural da Serra de São 
Mamede 

S. Salvador da Aramenha Marvão 
YVES 
ROCHER 

2.920 

Total 19.075 

* Manutenção de carvalhal de Quercus pyrenaica. ** Manutenção de carvalhal de Quercus robur. 

 
 Das 19.075 plantas instaladas, cerca de 99,9% (19.055) foram adquiridas ao ICNF (ex-
ICNB) no viveiro da Senhora da Graça (Sabugal) e 0,1% (20) cedidas gratuitamente pela 
ex-AFN (viveiros de Amarante). 
 Todas as intervenções (plantação e manutenção) receberam algum apoio mecenático 
de diversas empresas (Tabela 2). 
 Nas plantações foram instaladas 28 espécies autóctones (Figura 1 e Tabela 3), sendo 
o sobreiro (50,7%) a mais utilizada (Serras da Malcata e São Mamede). Com mais de 100 
indivíduos plantados merecem destaque o carvalho-alvarinho (18,9%), o castanheiro 
(15,4%), a azinheira (8,0%), o medronheiro (1,7%), o sanguinho-de-água (0,8%) e o 
carvalho-negral (0,6%). As restantes 21 espécies têm menos de 100 plantas e 
representam cerca de 3,8% do total.  

 

Outras (<100): 729; 

3,8%
Sanguinho-de-água: 150 

: 0,8%

Azinheira: 1.520; 8,0%

Sobreiro: 9.680; 50,7%

Carvalho-alvarinho: 

3.604; 18,9%

Medronheiro: 324; 1,7%

Castanheiro: 2.947; 

15,4%

Carvalho-negral: 121; 

0,6%

  
Figura 1 – Número de plantas por espécie e respectiva percentagem. 
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Tabela 3 – Número de indivíduos por espécie plantados. 

Designação 
científica 

Designação 
comum 

Baldio 
de 

Montaria 

Reserva 
Natural 
da Serra 

da 
Malcata 

Parque 
Natural 
da Serra 
de São 

Mamede 

Tourencinho 
(Serra do 

Alvão) 

Souto e 
Outeiro 
(Serra 

do 
Alvão) 

Total 

Arbutus unedo Medronheiro   324       324 

Betula celtiberica Bidoeiro         20 20 

Buxus sempervirens Buxo 5         5 

Castanea sativa Castanheiro 1.367   1.560   20 2.947 

Celtis australis Lodão-bastardo         50 50 

Corylus avellana Aveleira 50       10 60 

Crataegus 
monogyna 

Pilriteiro   80     10 90 

Frangula alnus 
Sanguinho-de-
água 

150         150 

Fraxinus 
angustifolia 

Freixo 25       20 45 

Ilex aquifolium Azevinho 25       40 65 

Laurus nobilis Loureiro 20       10 30 

Myrtus communis Murta   40       40 

Phillyrea latifolia Aderno   50       50 

Prunus avium Cerejeira 20         20 

Prunus lusitanica 
ssp. lusitanica 

Azereiro 20       10 30 

Prunus spinosa 
Abrunheiro-
bravo 

        10 10 

Pyrus bourgaeana Catapereiro   10       10 

Quercus pyrenaica Carvalho-negral   1   80 40 121 

Quercus robur 
Carvalho-
alvarinho 

3.444       160 3.604 

Quercus 
rotundifolia 

Azinheira   1.520       1.520 

Quercus suber Sobreiro   8.320 1.360     9.680 

Rhamnus alaternus 
Aderno-
bastardo 

  10       10 

Ruscus aculeatus Gilbardeira   20       20 

Salix atrocinerea Borrazeira-preta 18         18 

Sambucus nigra Sabugueiro 40       10 50 

Sorbus aucuparia Tramazeira 20       10 30 

Ulmus minor Ulmeiro 10         10 

Viburnum tinus Folhado 10 56       66 

Total 5.224 10.431 2.920 80 420 19.075 
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3. Considerações finais 

 Para uma melhor percepção dos trabalhos realizados, no Anexo II apresenta-se uma 
imagem de cada área de intervenção. 

 A redução de 71,4% no número de plantas instaladas, comparativamente à época 
anterior (2010/2011), ficou-se a dever única e exclusivamente à escassa precipitação 
ocorrida durante o Outono/Inverno passados. Tal facto motivou o cancelamento de 
diversas plantações, nomeadamente onde já se tinha concluído a preparação do 
terreno. Na presente época (2012/2013) serão concluídas as plantações em atraso. 

 A área total intervencionada ronda os 24,1099 ha. 

 Face à existência de extensas áreas de bosques autóctones resultantes da 
regeneração natural que necessitam de gestão, foi possível direccionar parte do 
apoio das empresas para a manutenção de carvalhais. Nas épocas seguintes 
pretende-se incrementar de forma significativa essa vertente do projecto. 

 
 
 
Castelo Branco, 1 de Setembro de 2012 
Paulo Monteiro (Engº Florestal, coordenador do projeto Criar Bosques) 
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Anexo I – Localização das áreas de intervenção 
 

 

Enquadramento das áreas de intervenção no território nacional e SIC. 
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Anexo II - Fotografias das áreas de intervenção 

 

Plantação no Baldio de Montaria (Viana do Castelo) 

 

 
Manutenção de carvalhal de Quercus pyrenaica em Tourencinho (Serra do Alvão). 
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Plantação em Souto e Outeiro (Serra do Alvão) 

 

 
Manutenção de carvalhal de Quercus robur em Baião (Serra da Aboboreira). 
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Plantação na Reserva Natural da Serra da Malcata. 

 

 

Plantação no Parque Natural da Serra de São Mamede. 

 


