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#APG INFORMA FLORESTAS# 

Concurso Nacional “Uma árvore, uma floresta” 

A Associação de Professores de Geografia, no âmbito das comemorações 

do Dia Nacional de Floresta Autóctone, lança o III Concurso Nacional para 

alunos, desde o pré-escolar até ao ensino secundário, com os seguintes 

objetivos: 
 

- Despertar a curiosidade geográfica, desde os primeiros anos de escolari-

dade, como promotora da educação para a cidadania. 

- Conhecer a biodiversidade da floresta autóctone portuguesa. 

- Promover a participação nas discussões relativas à floresta autóctone e à 

sua gestão no território nacional. 

- Reforçar a consciência cívica dos cidadãos através do acesso à informação 

e à intervenção nos procedimentos de análise territorial. 

- Desenvolver o sentido de pertença e de atitudes de solidariedade territo-

rial, numa perspetiva de sustentabilidade.  

 

Os projetos a concurso são em forma-

to digital livre. 

Dê folhas, troncos, bolotas e raízes à 

imaginação dos seus alunos, participe! 

Inscreva-se AQUI  

 

https://goo.gl/forms/TYKwk2GpCuzQpR2s2
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#APG INFORMA FLORESTAS# 

Ensino_Aprendizagem 

Perfil do Aluno para o século XXI 

O documento final já foi homologado pelo Secretário de Estado da Educação e publicado no Diário da República, através  do 

Despacho n.º 6478/2017. 

 
Competências geográficas 
 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
https://geofactualidades.blogspot.com/2017/06/competencias-geograficas.html?spref=fb
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#APG INFORMA FLORESTAS# 
Aprendizagens do Pré-Escolar (Área do Conhecimento do Mundo) 
 

• Compreender e identificar caraterísticas distintivas dos seres vivos e reconhecer diferenças e semelhanças entre animais e 

plantas.  

• Descrever e procurar explicações para fenómenos e transformações que observa no meio físico e natural. 

• Manifestar comportamentos de manifestação para a conservação da natureza e respeito pelo ambiente. 
 

Aprendizagens Essenciais de Geografia 
 

A floresta faz parte de diferentes currículos da escolaridade obrigatória como conteúdo específico da Geografia ou como con-

teúdo de abordagem transversal no âmbito da educação ambiental e da educação para a cidadania. 

1º Ciclo_Estudo do Meio (2º Ano)* 

Natureza_À descoberta da Natureza 

• Classificar os seres vivos de acordo com semelhanças e diferenças observáveis (animais: revestimento, alimentação, locomo-

ção e reprodução; plantas: tipo de raiz, caule, folha, flor, fruto e semente).  

• Relacionar as características dos seres vivos (animais e plantas) com o seu habitat. 

• Assumir uma atitude responsável e de respeito pela Natureza identificando fatores que ameaçam a diversidade dos seres 

vivos. 
 

2º Ciclo_HGP (5º Ano) 

A Península Ibérica – Localização e Quadro Natural 

• Descrever situações concretas referentes a alterações na paisagem, decorrentes da ação humana. 

• Mobilizar as TIC e as TIG para localizar e conhecer características físicas do território português e da Península Ibérica. 
Interdisciplinaridade com:  Ѻ Português Ѻ Matemática Ѻ Ciências Naturais Ѻ Educação Visual Ѻ Educação Tecnológica Ѻ TIC 

 

3º Ciclo Geografia  

7º Ano _O Meio natural – Climas e formações vegetais e Riscos e catástrofes 

• Reconhecer a zonalidade dos climas e biomas, utilizando representações cartográficas (em suporte físico ou digital). 

• Identificar fatores responsáveis por situações de conflito na gestão dos recursos naturais (bacias hidrográficas, litoral), utili-

zando terminologia específica, à escala local e nacional.  

• Identificar os fatores de risco de ocorrência de catástrofes naturais, numa determinada região. 

• Mobilizar as TIG para localizar, descrever e compreender os riscos e as catástrofes naturais. 

8º Ano _Atividades económicas – Atividades económicas: recursos, processos de produção e sustentabilidade (Agricultura e 

Pesca)* 

• Caracterizar os principais processos de produção e equacionar a sua sustentabilidade (extração mineira, agricultura, silvicul-

tura, pesca, indústria, comércio, serviços e turismo). 

• Identificar padrões na distribuição de diferentes atividades económicas, a nível mundial, e em Portugal, enunciando fatores 

responsáveis pela sua distribuição. 

• Mobilizar as TIG para localizar, descrever e compreender as atividades económicas.  
Interdisciplinaridade com: Ѻ Português Ѻ Matemática Ѻ História Ѻ Ciências Naturais Ѻ Educação Visual Ѻ TIC 
 
 

Geografia A (11º Ano)* 

Os espaços organizados pela população 

• Descrever a distribuição de diferentes variáveis que caracterizam as regiões agrárias, relacionando-as com fatores físicos e 

humanos.  

• Analisar os principais constrangimentos ao desenvolvimento da agricultura portuguesa no domínio da produção, da trans-

formação e da comercialização dos produtos, relatando exemplos concretos de deficiências estruturais do sector. 

• Equacionar os desafios que a concorrência internacional e a PAC colocam à modernização do setor.  

• Mobilizar as TIG para analisar os fenómenos rurais e urbanos.   
Interdisciplinaridade com: Ѻ Português Ѻ Matemática/MACS Ѻ História Ѻ Biologia e Geologia Ѻ Artes Ѻ Aplicações Informáticas Ѻ Filosofia 

 

* Versão de trabalho não publicada 
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#APG INFORMA FLORESTAS# 

Mapas, Imagens de Satélite e SIG 

Incêndios e trovoadas 
Imagens de satélite (animação) do dia 17 de junho. 
Verifica-se o crescimento de células convectivas (com precipitação e trovoada) na região 
do centro interior do país, estendendo-se até ao litoral ao final do dia. 
 

 
 

Cicatrizes dos incêndios (Imagens da ESA) 

O sul da Europa do Sul experimentou uma onda de calor 
implacável neste verão, alimentando incêndios florestais em 
vários países. O satélite Copernicus Sentinel-3A capturou 
imagens de Portugal e de parte da Espanha antes (7 de maio 
de 2017) e após (31 de agosto de 2017) após uma série de 
incêndios terem deflagrado nestes países. As imagens mos-
tram manchas escuras de cicatrizes de áreas queimadas co-
brindo mais de 2000 quilômetros quadrados em Portugal. As 
imagens foram produzidas usando dados do Sentinel-3A 
Ocean e Land Color Instrument. 
 

 

Incêndios florestais de Portugal vistos do espaço (NASA) 

Em 17 de junho de 2017, um relâmpago terá provocado um incêndio 
mortal que se espalhou pelas áreas montanhosas de Pedrógão Grande, 
um município no centro de Portugal, localizado a cerca de 160 quilôme-
tros a nordeste de Lisboa. 
O espectrorradiómetro de imagem de resolução moderada (MODIS) no 
satélite Terra da NASA capturou uma imagem diurna de fumaça que se 
expande para o norte das áreas de queima ativa em 18 de junho. A noite 
seguinte, o incêndio continuou a queimar tão brilhante que era visível do 
espaço. 

 

 
 

Incêndios florestais de Portugal 

vistos do espaço (NASA) 

Imagem de cor natura, o espec-
trorradiómetro da imagem de 
resolução moderada (MODIS), 
instrumento em 18 de junho. As 
áreas de queimada ativa, delimi-
tadas a vermelho, são detetadas 
pelas bandas térmicas de modi. O 
fumo sai da região de fogo e des-
via-se para norte.  

Incêndios florestais na Califórnia... 
Embora em inglês vale a pena ler o texto 
tanto mais que é uma área com um clima 
igual ao nosso. 

SIG sobre incêndios 

florestais na Europa 

A pesquisa pode ser 
efetuada por data, 
fogos ativos e áreas 
ardidas. 

https://www.facebook.com/MeteoPTcom/videos/1591305334213369/
http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2017/09/Portugal_burn_scars
https://go.nasa.gov/2sP1Zhh
https://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=90427
https://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=91103&src=eoa-iotd
http://effis.jrc.ec.europa.eu/static/effis_current_situation/public/index.html
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#APG INFORMA FLORESTAS# 

Florestas, Incêndios - Riscos e Catástrofes Naturais 

Fogos florestais 
Exemplo de três mapas temáticos do PNPOT (Riscos de Incêndio Florestal, Uso do Solo, Áreas criticas/densidade populacional 
em Portugal continental) para trabalhar a gestão e ordenamento das áreas de floresta. "É preciso iniciar imediatamente um 
verdadeiro ordenamento do território, o que demoraria menos de uma geração". Gonçalo Ribeiro Telles  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ICNF_Relatório de incêndios florestais 
Este verão cumpra a lei, proteja-se dos incêndios florestais 

Há indícios fortes de que um downburst tornou o 

incêndio avassalador  

Relatório do Instituto Português do Mar e da Atmos-
fera mostra imagens de radar da nuvem de fumo do 
incêndio de Pedrógão Grande a avançar até à estrada 
onde morreram 47 pessoas. Imagens revelam tam-
bém como o incêndio foi intensificado em dois mo-
mentos, vistos como provas de um downburst perto. 

http://www.igeo.pt/dadosabertos/listagem.aspx
http://www.igeo.pt/dadosabertos/listagem.aspx
http://www.igeo.pt/dadosabertos/listagem.aspx
http://www.icnf.pt/portal/icnf/noticias/destaques/relatorios-incendios-florestais
https://www.publico.pt/2017/07/02/ciencia/noticia/ha-indicios-fortes-de-que-um-downburst-tornou-o-incendio-avassalador-1777651
http://inovgeo.pt/home/este-verao-cumpra-a-lei-proteja-se-dos-incendios-florestais/
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#APG INFORMA FLORESTAS# 

Florestas, Incêndios - Riscos e Catástrofes Naturais 

RISCO DE INCÊNDIO | 18JUN2017 | DOMINGO 
Fonte: Instituto Português do Mar e da Atmosfera, IP 

Para um bom começo de 

debate sobre a floresta e a 

sua necessária proteção… 

Limpeza e manutenção de terrenos: a lei é clara 

(mas não é cumprida) 

Guião de Educação Ambiental 
– conhecer e preservar as 
florestas 
Ministério da Educação 

(DGIDC), 2006, 104 p.. Coleção 

"Educação para a Cidadania". 

Contributo valioso para a edu-

cação ambiental e florestal, 

destinado a educadores(as) e 

outros(as) docentes. Disponi-

biliza um conjunto de materi-

ais pedagógicos de apoio à 

exploração desta temática em 

contexto escolar. (Docentes). 

 

http://www.gramunion.com/frasespoesiaseafins.tumblr.com/155741261939
http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2017-06-20-Limpeza-e-manutencao-de-terrenos-a-lei-e-clara--mas-nao-e-cumprida-
http://www.icnf.pt/portal/agir/resource/doc/sab-ma/florest/guia-florestas
http://www.icnf.pt/portal/agir/resource/doc/sab-ma/florest/guia-florestas
http://www.icnf.pt/portal/agir/resource/doc/sab-ma/florest/guia-florestas
http://www.icnf.pt/portal/agir/resource/doc/sab-ma/florest/guia-florestas
http://www.icnf.pt/portal/agir/resource/doc/sab-ma/florest/guia-florestas
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#APG INFORMA FLORESTAS# 

Florestas, Incêndios - Riscos e Catástrofes Naturais 

     Legislação_Política florestal 

 

Manual de Educação Ambiental para a Floresta 

AFN, 2009. Com o título "Floresta, muito mais que árvores", 

este manual enquadra-se no 2.º Eixo Estratégico do Plano 

Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios e surge na 

sequência do "Guião de Educação Ambiental: conhecer e 

preservar as florestas".  Com este Manual procura-se dispo-

nibilizar aos/às professores(as) e educadores(as) ambien-

tais ferramentas que auxiliem a exploração da temática 

florestal na sua prática educativa, junto de públicos de di-

versas idades e integrando diferentes perspetivas. Reúne 

um conjunto de sugestões de atividades práticas, precedi-

das de informações sobre as florestas e de algumas ques-

tões de ordem pedagógica ligadas à educação ambiental. 

(Docentes). 

http://www.icnf.pt/portal/florestas/ppf
http://www.icnf.pt/portal/agir/resource/doc/sab-ma/florest/manual-ea-florest
http://www.icnf.pt/portal/agir/sab-mais/florest#Especies_arboreas
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#APG INFORMA FLORESTAS# 

Florestas, Incêndios - Riscos e Catástrofes Naturais 

Espécies arbóreas indígenas em Portugal 

Continental (Público_Infografia) 

A paisagem florestal nacional que conhece-

mos tem leves resquícios do que já foi. Para 

trás, muito para trás, ficou um cenário que 

hoje apenas visitamos nas ilhas. Depois fo-

ram os Quercus, que compuseram o que 

agora se designa como floresta autóctone. 

Mas, pela mão do homem, tudo mudou e 

hoje o passado convive com novos visitantes, 

uns mais desejados que outros, uns mais 

nefastos que outros. Eis as espécies indíge-

nas do país. 

 

 

 

Árvore indígenas de Portugal 

Este guia tem como principal objetivo contribuir 

para o conhecimento das espécies arbóreas indíge-

nas do Continente e fomentar a sua utilização nas 

arborizações na natureza e nos espaços urbaniza-

dos. 

 

https://www.publico.pt/2017/06/25/infografia/especies-arboreas-indigenas-em-portugal-continental-232
https://www.publico.pt/2017/06/25/infografia/especies-arboreas-indigenas-em-portugal-continental-232
http://www.icnf.pt/portal/icnf/noticias/gloablnews/arq/spp-arbor-indig-pt-contin
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#APG INFORMA FLORESTAS# 

Florestas, Incêndios - Riscos e Catástrofes Naturais 

Florestar 

Este site surgiu com a intenção de criar um espaço dedicado às árvores e arbustos autóctones de Portugal continental. Face 

a todos os problemas ambientais que estão a causar grandes mudanças no nosso clima e paisagem, todos nós devemos con-

tribuir para construir um futuro melhor. Assim o principal objetivo é promover a plantação de espécies vegetais indígenas. 

São espécies que se adequam ao nosso clima 

sem precisar de cuidados especiais, sendo fun-

damentais para a manutenção da biodiversida-

de e dos recursos hídricos. Podem também ser 

aproveitadas em termos económicos, pela ma-

deira ou frutos, na criação de áreas de recreio, 

entre outras. 

Na secção Espécies autóctones são disponibili-

zadas informações sobre as espécies que ocor-

rem no nosso país. A secção Florestar pretende 

no futuro ser um espaço onde os utilizadores 

possam trocar ideias e colocar anúncios de ofer-

ta ou procura de árvores. 

 

 

 

NATURDATA 

O NATURDATA é sitio sobre a biodiversidade 
portuguesa, apresentada num conjunto de fi-
chas com as características das plantas e dos 
animais. A pesquisa das espécies é feita na pági-
na de entrada (http://naturdata.com). 
 

http://naturdata.com/Quercus-suber-10466.htm
http://www.florestar.net/index.html
http://naturdata.com
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#APG INFORMA FLORESTAS# 

Florestas, Incêndios - Riscos e Catástrofes Naturais 

ICNF_Folhetos 

Árvores_Bens públicos 
Floresta e biodiversidade 

Espécies arbóreas florestais em perigo 

 

Produtos florestais portugueses  

http://www.icnf.pt/portal/agir/resource/img/aif-cartazes/aif-florest-bens-publ
http://www.icnf.pt/portal/agir/resource/img/aif-cartazes/aif-flor-biodiv
http://www.icnf.pt/portal/agir/resource/img/aif-cartazes/florest-flor-faun
http://www.icnf.pt/portal/agir/resource/img/aif-cartazes/aif-florest-cortic
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#APG INFORMA FLORESTAS# 

Florestas, Incêndios - Riscos e Catástrofes Naturais 

ICNF_Caderno da Floresta            
Publicação da DGRF, 2005. 46 p. 
Atividades sobre floresta (1º Ciclo). 

 

O Papel da floresta no futuro Produtos florestais portugueses 

http://www.icnf.pt/portal/agir/resource/doc/sab-ma/florest/cadern-flor
http://www.icnf.pt/portal/agir/resource/img/aif-cartazes/aif-florest-futur
http://www.icnf.pt/portal/agir/resource/img/aif-cartazes/aif-florest-prod
http://www.icnf.pt/portal/agir/sab-mais/florest#Especies_arboreas
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#APG INFORMA FLORESTAS# 

Florestas, Incêndios - Riscos e Catástrofes Naturais 

ICNF_Bilhete de Identidade - marcadores  
Apresentam informações como nome vulgar e científico, local onde vive, utilizações e dados vários sobre 6 espécies 

de árvores: azinheira; castanheiro; pinheiro-bravo; pinheiro-manso; e sobreiro. (1º e 2º Ciclo). 
 

ICNF_Bilhete de Identidade 

Excerto do "Guião de Educação Ambiental: conhecer e preservar as florestas", contendo pequenas fichas sobre 19 espécies 

de árvores presentes nas zonas florestadas. Informações sobre a espécie, folha, fruto/semente, porte e altura da árvore, 

onde vive e utilizações. (1º e 2º Ciclo). 

http://www.icnf.pt/portal/agir/resource/doc/sab-ma/florest/marcadores-floresta
http://www.icnf.pt/portal/agir/sab-mais/florest#Especies_arboreas
http://www.icnf.pt/portal/agir/sab-mais/florest#Especies_arboreas
http://www.icnf.pt/portal/agir/resource/doc/sab-ma/florest/bi-floresta
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#APG INFORMA FLORESTAS# 

Florestas, Incêndios - Riscos e Catástrofes Naturais 

Conhecer as árvores… Compreender a floresta 

Cartazes - Coleção de 10 posters: “Como sou; As profissões; 

Onde vivo; Como funciono; Como nasço; Como cresço; 

Quem sou eu; A floresta; Os produtos; e Os recursos”. Publi-

cação da AFN. (para a partir do 1º Ciclo). 

 

 

Brochura de apoio – Publicação da AFN, 2008, 21 p.. A cores e ilustrada é dirigida às e aos mais no-

vos. Pretende dar resposta às seguintes questões: como são as árvores; como funcionam, nascem e 

crescem; o que é a floresta; porque são as florestas tão importantes; quais os seus inimigos; e quais 

as profissões ligadas à floresta. (1º e 2º Ciclo).  

http://www.icnf.pt/portal/agir/resource/doc/sab-ma/florest/colCartazFlor
http://www.icnf.pt/portal/agir/sab-mais/florest#Especies_arboreas
http://www.icnf.pt/portal/agir/sab-mais/florest#Especies_arboreas
http://www.icnf.pt/portal/agir/resource/doc/sab-ma/florest/conhecer-as-arvores-brochura
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#APG INFORMA FLORESTAS# 

Florestas, Incêndios - Riscos e Catástrofes Naturais 

ICNF_Espécies arbóreas indígenas em Portugal continental _ Guia de utilização 

Identifica as espécies indígenas, apresenta a organização regional da arborização, orientações para o planeamento das arbori-

zações e informações complementares. (Proprietários florestais, docentes, Superior). 

  
 

 

Folha de pintura  
A3 para colorir ilus-

trando comporta-

mentos / atividades 

na floresta que po-

dem ser positivos 

ou negativos face 

aos incêndios. (Pré-

escolar e 1º Ciclo). 

http://www.icnf.pt/portal/florestas/gf/prdflo/resource/doc/arvor-indigen-pt-contin
http://www.icnf.pt/portal/florestas/gf/prdflo/resource/doc/arvor-indigen-pt-contin
http://www.icnf.pt/portal/agir/sab-mais/florest#Especies_arboreas
http://www.icnf.pt/portal/agir/resource/doc/sab-ma/florest/Pintur-florest
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#APG INFORMA FLORESTAS# 

Florestas, Incêndios - Riscos e Catástrofes Naturais 

Plantar árvores nas cidades devia ser visto como uma 

medida de saúde pública 

E se as cidades conseguissem, com uma só medida, 

reduzir a obesidade e a depressão, aumentar a produ-

tividade e o bem-estar e diminuir a incidência de asma 

e doenças cardíacas nos seus habitantes? As árvores 

urbanas oferecem todos estes benefícios e muito 

mais: filtram o ar, ajudando a remover as partícu-

las finas emitidas pelos carros e fábricas, retêm a 

água da chuva e diminuem as despesas com o aque-

cimento. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Tesouros do Pinhal do Rei 
Ainda há pequenos tesouros de verde no Pinhal do 
Rei. Algumas das jóias mais belas e populares da 
mata nacional mantêm-se intactas. Floresta que 
resiste, na zona das Árvores e na estrada entre a 
Ponte Nova e a Praia Velha. 

28 anos de luta contra o eucalipto 

Há 28 anos um povo lutou contra os eucaliptos.  

E a terra nunca mais ardeu! 

Primeiro os incêndios, agora o risco de derrocadas... 
Especialistas alertam para o perigo de inundações, derrocadas e conta-
minação da água dos rios e das barragens nas regiões mais afetadas 

pelos incêndios do verão. Com os solos desprotegidos e a chegada das 
chuvas teme-se o pior em vários distritos. 

 “É a primeira vez na História de Portugal que se faz estabilização de 
emergência no ano em que aconteceram incêndios” 
Quase 3.700 kg de sementes vão ser lançadas de um avião para as 
zonas mais atingidas pelos incêndios. “É a primeira vez na História de 
Portugal que se faz estabilização de emergência no ano em que acon-
teceram incêndios” 

http://www.theuniplanet.com/2017/10/arvores-urbanas-medida-saude-publica-cidades.html
http://www.theuniplanet.com/2017/10/arvores-urbanas-medida-saude-publica-cidades.html
http://www.theuniplanet.com/2017/04/viver-perto-de-arvores-e-espacos-verdes.html
http://www.theuniplanet.com/2017/08/arvores-urbanas-diminuem-despesas-aquecimento-vento.html
http://www.theuniplanet.com/2017/08/arvores-urbanas-diminuem-despesas-aquecimento-vento.html
http://www.theuniplanet.com/2017/10/arvores-urbanas-medida-saude-publica-cidades.html?m=1#.We9ZiHFob5k.facebook
https://www.noticiasmagazine.pt/2017/valpacos-luta-eucaliptos/
https://www.facebook.com/ojornaldeleiria/posts/1480830888667011
https://www.msn.com/pt-pt/noticias/newsvideo/primeiro-os-inc%C3%AAndios-agora-o-risco-de-derrocadas/vi-AAupIb1
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2017-12-06-Um-facto-historico-e-imagens-surpreendentes-as-sementes-lancadas-do-ar-para-reflorestar-as-zonas-afetadas-pelos-incendios
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#APG INFORMA FLORESTAS# 

Florestas, Incêndios - Riscos e Catástrofes Naturais 

Biosfera (XV) _ Incêndios Florestais de 2017 | 02 Dez, 2017 | 

Episódio 35 

O Biosfera dedica um programa especial de dois episódios sobre 

a temática dos Incêndios Florestais de 2017. Conversámos com 

especialistas, habitantes e autarcas sobre o contexto de ordena-

mento e a organização da paisagem rural do norte e centro do 

país. 

Porque arde Portugal de forma cada vez mais violenta e incontro-

lável? Como transformar a atual floresta de risco numa fonte de 

rendimento diversa e sustentável? 

Biosfera é um magazine semanal apresentado por Maria Grego 

que dá relevo às questões ambientais. 

Prof. José Luís Zêzere debate na TVI24 os incêndios 
O Professor José Luís Zêzere foi convidado do programa Especial In-
formação da TVI24, apresentado pelo jornalista Pedro Pinto, no dia 
16 de outubro de 2017, onde se debateu a situação vivida no dia 15 
de outubro, com a deflagração de fogos florestais de grande violên-
cia e que provocaram devastação e mortes no território nacional a 
norte do rio Tejo.  

 
RTP 3 - Entrevista a António Bento-Gonçalves 

Entrevista a António Bento-Gonçalves, Professor o Departamento de 

Geografia da Universidade do Minho sobre as medidas tomadas 

pelo governo sobre as florestas. 

Jornal 3/11 

2017.06.29 

Qual o futuro da Mata Nacional de Leiria depois dos incêndios 

que afetaram 80% do Pinhal do Rei?  

Nos últimos anos, diferentes vozes têm denunciado falhas na ges-

tão e ação conservadora dos serviços florestais públicos. Nos 11 mil 

hectares da mata, a cargo do ICNF, falta limpeza e vigilantes para 

garantir mais segurança no terreno. Dos 4 milhões de euros que o 

Pinhal de Leiria rende ao Estado, apenas 6% são reinvestidos na 

mata. A receita da venda da madeira reverte para o próprio orça-

mento do ICNF e é utilizada para a conservação de outras áreas 

protegidas.  

https://www.rtp.pt/play/p3148/biosfera
http://www.igot.ulisboa.pt/prof-jose-luis-zezere-debate-na-tvi24-os-incendios-do-ultimo-fim-de-semana/
https://www.facebook.com/antonio.bentogoncalves/videos/1911752739040007/
https://www.rtp.pt/play/p3148/e318874/biosfera
https://www.youtube.com/watch?v=Q_yCIfFl1pM
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#APG INFORMA FLORESTAS# 

Florestas, Incêndios - Riscos e Catástrofes Naturais 

Universidade de Coimbra vai desafiar novos alunos a 
adotarem uma planta durante um ano 
No dia 20 de setembro, a Universidade de Coimbra vai 

dar as boas-vindas aos novos estudantes, no Jardim Bo-

tânico, com a iniciativa UC. Plantas, ou seja, vai convidar 

os novos alunos a adotar e cuidar de uma planta durante 

o ano letivo. 

66 milhões de árvores em 12 horas? 

A Índia está a trabalhar para atenuar os efeitos das 

alterações climáticas globais. 

 

"Uma Árvore pela Floresta" 

A iniciativa "Uma Árvore pela Floresta", dos CTT e da Quercus, decorre 

até 30 de novembro e tem como objetivo florestar com espécies au-

tóctones Parques Naturais e zonas afetadas pelos incêndios.  

 

Depois das chamas, Mação criou um sistema 
de autodefesa e já é um exemplo internacio-
nal 
Com um longo historial de incêndios e mais de 

120% do território fustigado pelos fogos nas últi-

mas décadas, o concelho de Mação desenvolveu 

um conceito de reordenamento do território flo-

restal e deu armas de defesa e combate às aldeias. 

No entanto, a sua visão para o futuro do meio rural 

não é replicada em Portugal porque "falta coragem 

política", critica a autarquia. 

http://www.theuniplanet.com/2017/09/universidade-de-coimbra-vai-desafiar-novos-alunos-a-adotar-planta-durante-um-ano.html
http://www.theuniplanet.com/2017/09/universidade-de-coimbra-vai-desafiar-novos-alunos-a-adotar-planta-durante-um-ano.html
http://www.theuniplanet.com/2017/09/universidade-de-coimbra-vai-desafiar-novos-alunos-a-adotar-planta-durante-um-ano.html
https://www.weforum.org/agenda/2017/02/india-plants-trees-breaks-world-record/
http://umaarvorepelafloresta.quercus.pt/como-funciona/
http://24.sapo.pt/atualidade/artigos/depois-das-chamas-macao-criou-um-sistema-de-autodefesa-e-ja-e-um-exemplo-internacional#_swa_cname=sapo24_share&_swa_cmedium=web&_swa_csource=facebook&utm_source=facebook&utm_medium=web&utm_campaign=sapo24_share&_swa_cna

