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Modernizar Sustentavelmente 

O Mosaico Agro-Florestal e a Biodiversidade 



Almacinha 
Plano de Ordenamento e Desenvolvimento 

Integrado 

A Alternativa à   
floresta continua de 

eucaliptos 
 

A proposta de 
estabelecimento de 

uma mosaico 
 Agro-florestal 

com abertura das 
áreas planas de 

cumeada e dos vales 
frescos de aluvião 



Almacinha 
Ocupação agrícola 

actual 



Almacinha 
Plano de 

Ordenamento e 
desenvolvimento 

integrado 

Sistemas Colectivos de Rega 

 

Rede Viária - Caminhos rurais 



Modernizar Sustentavelmente 
A Mata de Mista de 

Produção/Protecção 

Resinosas / outras 
espécies 

Povoamento Misto 
Pormenor esquemático 

Condições menos favoráveis à propagação de Incêndios 
Intensificação da Biodiversidade  

Interface do “Mosaico”  
Zona de máxima intensidade e diversidade 

biológica 

C
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Quinta da Cerca 
 

Uma Exploração Agrícola 
municipal piloto, 

reconstituindo o “Mosaico” 
agro-silvo-pastoril, com 

finalidades de 
experimentação/formação 
(aguardando apoios comunitários 

desde 2.001) 

A lenta regeneração 
espontânea do carvalhal 

Plano Geral de recuperação Paisagística 



 

O Soito tradicional conduzido 
com o solo revestido  

Um aproveitamento múltiplo, com uma 
pastagem de sequeiro para ovinos, aumentando 

a resistência à “tinta” e permitindo a 
mecanização da apanha   

Um aproveitamento sustentável nas 
montanhas do centro e norte do país 



A plantação semi-intensiva 

A condução intensiva em 
“parede” 

A pastagem permanente mantida 
com a carga animal adequada 

Novas Técnicas culturais no 
Castanheiro 

A Mecanização da 
colheita 



O Mosaico  
Agro-florestal 
Modernizado 

Uma Paisagem 
sustentável e 

Biodiversa 
  



O Montado 
Um “pomar” de Arvores de Fruto  

A pastagem  

sob coberto 

e com 

parqueamento 

em zonas de 

sequeiro 



O Futuro  
Modernizar Sustentavelmente 

A Unidade 
Base é 

contudo a 
Exploração 

Agricola 
 

Herdade da 
Ferreira de 

Cima   
Fundão 

 
1969 



Fundão – 1.000 ha totalmente degradados e 
“desertificados”, numa zona de xisto de relevo difícil 

Plano Geral 



FIM 



Modernizar Sustentavelmente 

 
 É indispensável 
 rever: 

•  As actuais 
técnicas de 

condução dos 
povoamentos 

florestais; 
• A composição 

da Floresta na 
Montanha que 

deve ter 
objectivos 

primordiais de 
Protecção  

Redução drástica da Biodiversidade 

Povoamentos estremes com plantação em compasso definitivo 
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