(Designação da Zona de Intervenção Florestal)

Plano de Gestão
(elaborado nos termos do n. 2 do artigo 10.º do Regulamento de Aplicação da Portaria
828/2008, de 8 de Agosto)

Designação da Entidade Gestora:

Superfície da ZIF (ha):
Número de aderentes:
Área aderente (ha):

Região PROF:

Assinatura:
Data:

Peças em anexo:


Carta militar com a delimitação da ZIF, em formato digital



Carta de ocupação florestal, de acordo com os pontos 2.4 e 2.5, na escala 1:10 000 ou
menor, se mais adequada, em formato digital

1. ELEMENTOS GERAIS
1.1. Entidade Gestora
Designação:
Morada:

Responsável pela gestão:
Telefone:

Endereço electrónico:

1.2. Localização administrativa da ZIF
Distrito:

Concelho:

Freguesia:

1.3 Actividades desenvolvidas na ZIF:
Equipa de sapadores florestais:

Não

Sim

Tipo de Intervenções que realizam:

Projectos de investimento em curso e da responsabilidade da entidade gestora:
Não

Sim

Apresentar uma descrição sucinta:

2. CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO
2.1. Índice de risco de incêndio

2.2. Uso/Ocupação do solo
Floresta:
Tipos de ocupação

Superfície (ha)

Povoamentos
puros de
folhosas

Povoamentos
puros de
resinosas

Povoamentos
mistos

Áreas ardidas de povoamentos
Áreas de corte raso
Outras áreas
arborizadas

Outros usos:
Tipos de uso
Matos e pastagens espontâneas
Improdutivos
Agricultura
Áreas sociais
Águas interiores

Superfície (ha)

2.3. Apreciação das Infra-estruturas florestais existentes:
Rede viária:

Rede divisional/compartimentações:

Pontos de água:

2.4. Descrição dos povoamentos
Descrição da área de floresta da ZIF, através da individualização dos principais tipos de
povoamentos existentes por sub-região homogénea do PROF.
Tipo de Povoamento:

(Código)

Superfície (ha):

Classe de idade dominante:
Sub-região homogénea do PROF:
Descrição:

Origem do povoamento:
Densidade:
Apreciação qualitativa:

Subcoberto:
Intervenções a realizar no curto prazo (5 anos):

Observações complementares:

2.5. Descrição dos matos e pastagens espontâneas
(Código IFN para as espécies dominantes):

Superfície (ha):

Sub-região homogénea do PROF:
Descrição:

Vegetação espontânea existente:

Aptidão:

Intervenções a realizar no curto prazo (5 anos):

Observações complementares:

2.6. Identificação de actividades e de valores de natureza ambiental e social, presentes na
ZIF.

…

Tipo de
povoamento
(código)

Superfície
(ha)

Sub-região homogénea:

Classe de
Idade
dominante
Sub-função prioritária

Modelo de silvicultura a seguir

Observações

2.7. Quadro resumo das ocupações por sub-região homogénea e identificação dos modelos de silvicultura a seguir na área aderente à ZIF

Actividades relacionadas com a silvicultura

Defesa da floresta contra incêndios

…

Silvicultura

Tipo de intervenção

Tipo de
povoamento
(código)
Intervenções a realizar

3. PLANO PREVISIONAL DE INTERVENÇÃO PARA O PERÍODO DE 5 ANOS A INCIDIR NÀ ÁREA ADERENTE À ZIF

Dimensão da
intervenção
(ha, km, outras)

4. CONFORMIDADE DO PLANO DE GESTÃO COM OS PROF
Para preenchimento deste ponto deve ser utilizado ficheiro correspondente ao PROF onde se
localiza a área abrangida pelo Plano de Gestão, disponível no sítio da Internet do PRODER,
em http://www.proder.pt/PresentationLayer/conteudo.aspx?menuid=645&exmenuid=668 .
Na coluna da esquerda desse ficheiro devem ser assinalados os objectivos e modelos de
silvicultura seguidos no plano.

