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Projecto Melhor Eucalipto 
em Ferreira do Zêzere

a 6 de Setembro
O Projecto Melhor Eucalipto vai estar em Ferreira do Zêzere a 6 de Setembro, com uma acção de
informação destinada a proprietários. 
A sessão, que conta com o apoio da Associação de Desenvolvimento Florestal do Concelho de Ferreira
do Zêzere (FlorZêzere), começa às 9h na Sala de Sessões do município de Ferreira do Zêzere e conta
com uma parte teórica e outra prática, que incluirá visita a uma propriedade. 
Os temas em destaque serão a instalação e manutenção de povoamentos e ficarão a cargo de oradores
provenientes da CELPA – Associação da Indústria Papeleira e seus associados Grupo Altri e The
Navigator Company. 
O Projecto Melhor Eucalipto foi lançado no final de 2015 e tem como objectivo contribuir para a
melhoria da gestão e da produtividade da floresta nacional, comunicando as melhores práticas de gestão
florestal. 
Segundo as contas feitas pela CELPA, o potencial de melhoria de produtividade do território que compõe
a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, onde se inclui Ferreira do Zêzere, seria de 50% se fossem
aplicadas as melhores práticas de gestão florestal. 
O Projecto Melhor Eucalipto tem percorrido o País com as suas acções de informação e outras
apresentações destinadas a proprietários florestais e também a técnicos florestais, tendo estado em mais
de 20 locais diferentes. Em Setembro estão previstas mais duas sessões além da de Ferreira de Zêzere:
em Fafe no dia 21 de Setembro e em Arouca no dia 22.
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Projecto Melhor Eucalipto 
vai estar em 12 estações

de rádio
Spots informativos sobre as melhores práticas florestais serão difundidos entre

Santarém e Viana do Castelo. 

De 18 de Setembro a 13 de Outubro o Projecto Melhor Eucalipto vai estar
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(especialmente) na zona Centro e Norte através de vários spots que transmitirão as

melhores práticas de gestão florestal. 

Os temas dos seis programas, da responsabilidade da equipa do Projecto Melhor

Eucalipto, serão sobre Adubação de Manutenção, Certificação, Controlo do

Gorgulho, Controlo de Vegetação Infestante, Preparação de Terreno e Plantação.

Candidaturas ao PDR2020
até 29 de Setembro

Não se esqueça: o prazo para as candidaturas à operação 8.1.6. do PDR2020 (Plano de

Desenvolvimento Regional) termina a 29 de Setembro, segundo anúncio no site do PDR 2020.

Até 29 de Setembro de 2017 às 17:00 podem candidatar-se os “detentores de espaços florestais

privados, municípios ou suas organizações”.

O anúncio publicado – destinado especificamente para o eucalipto – prevê apoios na ordem dos 9

milhões de euros para recuperação de povoamentos em subprodução e acções associadas, através da

rearborização com a mesma espécie.

O nível de apoios, direccionado a rearborizações de povoamentos situados em zonas de elevado

potencial (ver lista de concelhos de 1ª e 2ª produtividades), poderá oscilar entre os 30 e os 50%.

Os apoios a conceder dirigem-se a operações necessárias à rearborização, como destroçamento de

cepos, plantação e retancha; construção de redes viárias e divisionais; obtenção de certificados de

gestão florestal e a planos de gestão florestal.

Os projectos de investimento que podem beneficiar de apoios têm de ter no mínimo 0,5 ha e apresentar

custos elegíveis a partir dos 500 euros.

Para mais informações, contacte a organização de produtores florestais da sua região (consulte mapa

em http://www.celpa.pt/melhoreucalipto/organizacoes-de-produtores-florestais/) ou o Projecto Melhor

Eucalipto em melhoreucalipto@celpa.pt.
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