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5  ZIF CONSTITUÍDAS NO CONCELHO DE MAÇÃO 

Mação é dos Concelhos do País com mais 
Zonas de Intervenção Florestal (ZIF) consti-
tuídas. A última publicação, em Diário da 
República, da constituição da ZIF Penhasco-
so Norte, em Janeiro de 2009, veio  elevar 
para cinco, o número de ZIF oficialmente 
constituídas no Concelho Maçaense. 
O processo de constituição das cinco ZIF teve o 

total acompanhamento da Aflomação, reunindo 

uma área total de 7.250  hectares preparada 

para ser intervencionada de acordo com uma 

gestão florestal profissional e activa.  

De salientar o forte empenho das centenas de 

proprietários aderentes às cinco ZIF  num difícil 

e complexo processo, por terem acreditado, ser 

esta a única forma de garantir a viabilidade flo-

restal de áreas de minifúndio, frequentemente 

percorridas por incêndios florestais. No entanto, 

a constituição destas Zonas de Intervenção Flo-

restal marca, apenas, o início de uma longa e 

profunda alteração na forma de uso e gestão do 

território e não um fim por si.  

Existe ainda um longo e moroso trabalho a 

desenvolver, que passa pelo correcto estudo e 

planeamento do novo espaço rural a ordenar e a 

execução das medidas e intervenções propostas 

que permitirão, a médio prazo, concretizar os 

objectivos e metas definidos nos actuais instru-

mentos reguladores e directores da actual estra-

tégia para a floresta. Está apenas criada a estru-

tura organizacional que ajudará a desenvolver o 

imenso trabalho futuro e que dirá respeito à ela-

boração dos Planos de Gestão Florestal e de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios para as ZIF 

e a sua posterior execução no terreno com 

objectivo de gerar riqueza para os seus proprie-

tários.  

No seguimento deste trabalho a Aflomação 

apresentou a pedido do Sr. Secretário de Esta-

do, do Desenvolvimento Rural e Pescas um pro-

jecto de investimento relativo às ZIF Aldeia de 

Eiras e Castelo, por forma a obter financiamento 

para as intervenções de cariz florestal e de defe-

sa da floresta contra incêndios que se preten-

dem realizar em ambas as áreas. As propostas 

apresentadas encontram-se em análise. 

A Aflomação tem ainda contribuído, activamen-

te, para a alteração da regulamentação do pro-

cesso de constituição e funcionamento de ZIF, 

junto da mesma entidade, tendo muitas das 

sugestões efectuadas, sido incluídas na nova 

Lei das ZIF (Dec-Lei nº 15/2009), nomeadamen-

te o conceito de “Gestão Total”.  

Processo iniciado (- 10% da área necessária à 
constituição da ZIF)  

Núcleo Fundador constituído (+ 20% da área 
necessária à constituição da ZIF)  

ZIF CONSTITUÍDA POR PUBLICAÇÃO EM  
PORTARIA DO DIÁRIO DA REPÚBLICA  

Processo não iniciado 
 


