
PERÍODO RECOMENDADO PERÍODO COM RISCO ACRESCIDO (por exemplo restrições por risco de incêndios florestais, 
ocorrência de geadas, encharcamento do terreno ou baixa humidade do solo para plantar)

- O lançamento de balões de mecha acesa e foguetes;  
- Utilizar fogareiros e realizar fogueiras em espaços rura
- Realizar queimas e queimadas;   
- Fumar ou fazer lume de qualquer tipo no interior dos espaços florestais;

- Ações de fumigação ou desinfestação em apiários;
- A circulação de máquinas de combustão, onde se 
 incluem tratores, máquinas e veículos
 de transportes pesados.

MAR ABR JUNMAI AGOJUL SETJANOPERAÇÕES SILVÍCOLAS IDADE DO POVOAMENTO FEV OUT DEZNOV

um ano antes da plantação 
prevista (em caso de 

rearborização)

a realizar no arranque 
do povoamento
 (rearborização)

a realizar no arranque do 
povoamento (rearborização)

até final do 1º ano
(rearborização)

entre o 2º e o 5º ano

entre o 2º e o 6º ano (na 
talhadia este controlo é feito 

logo a partir do 1º ano)

entre o 1º e o 9º ano

entre o 2º e o 3º ano (na 
talhadia é feita uma segunda 

seleção de varas entre
 o 3º e o 5º ano)

a realizar anualmente,
 desde a plantação até ao corte

entre o 10º e o 12º ano

APRESENTAÇÃO DO PROJETO FLORESTAL 
E LICENCIAMENTO DA PLANTAÇÃO JUNTO 

DAS ENTIDADES COMPETENTES

PREPARAÇÃO DO TERRENO

PLANTAÇÃO, ADUBAÇÃO 
DE INSTALAÇÃO E RETANCHA 

(verificação e substituição das plantas mortas)

SACHA E/OU AMONTOA 
(limpeza da vegetação à volta das plantas)

ADUBAÇÃO DE MANUTENÇÃO

CONTROLO DA VEGETAÇÃO ESPONTÂNEA 
(limpeza de matos)

MONITORIZAÇÃO PARA CONTROLO 
DE PRAGAS E DOENÇAS

SELEÇÃO DE VARAS
(corte dos rebentos)

FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL 
CONTRA INCÊNDIOS (limpeza da floresta 

e manutenção de acessos e aceiros)

EXPLORAÇÃO FLORESTAL 
(corte do povoamento)

Neste calendário está representado o período recomendado na atividade florestal em povoamentos 
de eucalipto. Lembre-se sempre que nos trabalhos florestais deve utilizar boas práticas e equipamentos 
de proteção individual, e respeitar as indicações das fichas de produtos e a legislação aplicável.

PERÍODO CRÍTICO NA PREVENÇÃO FLORESTAL

FUMAR CIRCULAÇÃO
DE MÁQUINAS 

DE COMBUSTÃO

AÇÕES DE 
FUMIGAÇÃO

REALIZAR 
QUEIMADAS

REALIZAR 
FOGUEIRAS

LANÇAMENTO
DE FOGUETES

Entre 1 de julho e 30 de setembro (*)  não é permitido:

Nota: Esta informação não dispensa 
a consulta da legislação em vigor 
(*) Este pode ser alterado em função 
das condições meteorológicas.

CALENDÁRIO ANUAL DA GESTÃO FLORESTAL


