
EDITAL 
ZONA DE INTERVENÇÃO FLORESTAL DE SÃO DOMINGOS E VALE DE ÁGUA 

 

ASSUNTO: REUNIÃO COM PROPRIETÁRIOS E/OU PRODUTORES FLORESTAIS DA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE SÃO DOMINGOS E VALE DE ÁGUA, CONCELHO DE SANTIAGO DO CACÉM, 

PARA DAR INÍCIO AO PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DA ZONA DE INTERVENÇÃO FLORESTAL 

(ZIF) DE SÃO DOMINGOS E VALE DE ÁGUA. 

Para efeito do disposto no n.º 1 do art.º 7.º do Decreto-Lei n.º 127/2005, de 5 de agosto, com a redacção 

que lhe foi dada pelos Decretos-Lei n.ºs 15/2009, de 14 de Janeiro, 2/2011, de 6 de Janeiro, e 27/2014, 

de 18 de Fevereiro, vem o Núcleo Fundador da referida ZIF convocar todos os proprietários e/ou 

produtores florestais interessados, a estarem presente na reunião de Consulta Prévia. 

São objectivos da ZIF, entre outros: 

a) Promover uma gestão activa e permanente dos espaços florestais, através da existência de uma 

entidade gestora que assegura a gestão de todo o território da ZIF; 

b) Infra-estruturar o território, tornando-o mais resiliente aos incêndios florestais, garantindo a 

sobrevivência dos investimentos e do património constituído; 

c) Dar coerência territorial e eficácia aos diferentes instrumentos de ordenamento e à acção de todos 

os que intervêm no espaço florestal, PROF, PDM, PMDFCI e outros planos que se entendam 

relevantes; 

d) Integrar as diferentes vertentes da política para os espaços florestais, designadamente a gestão 

sustentável dos espaços florestais, conservação da natureza e da biodiversidade, conservação e 

protecção do solo e dos recursos hídricos, desenvolvimento rural, protecção civil, fiscalidade, 

especialmente em regiões afectadas por agentes bióticos e abióticos e que necessitem de um 

processo rápido de recuperação; 

e) Promover a valorização da espécie Sobreiro “Quercus suber” com vista à gestão racional dos 

recursos naturais e paisagísticos caracterizadores da região. 

Dia 3 de Janeiro de 2018 

pelas 18h00 

Nas Instalações da Junta de Freguesia de São Domingos 

e Vale de Água em São Domingos. 



 


