A Gestão Florestal da Companhia das Lezírias
Sessão pública de divulgação
08 de Abril de 2013

Acta da Sessão
Decorreu no dia 08 de Abril de 2013, pelas 18:30 horas, no Palácio do Infantado em Samora
Correia, a sessão pública de divulgação com o tema “ A Gestão Florestal da Companhia das
Lezírias em 2012”. Esta apresentação estava integrada no programa da sessão técnica de
divulgação intitulada “Investigação Aplicada e Gestão Florestal na Companhia das Lezírias (CL)”.
O programa da sessão técnica era constituído pelas seguintes apresentações:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Diversidade de Aves e regulação da sanidade florestal;
Resultados do controlo de pragas e doenças na Companhia das Lezírias (APFC);
Projeto TytoTagus: dispersão pós-natal da coruja-das-torres no Vale do Tejo;
Linhas de água de regime torrencial e biodiversidade do montado;
Diversidade e abundância de mamíferos na CL – resposta ao multiuso e às práticas de
gestão;
Reforço das populações de coelho como medida de conservação de predadores;
Plasticidade Fenotípica do Pinheiro bravo às alterações climáticas (INIAV);
A rede LTER Portugal e a Companhia das Lezírias enquanto Sítio de Investigação
Ecológica de Longo-Prazo (CBA/FCUL);
A gestão florestal da CL em 2012.

Para além das apresentações constantes do programa foi ainda apresentado pela Dr.ª Maria
Caldeira (ISA) um trabalho de investigação, cujo sítio de medições está instalado na charneca: Funcionamento ecológico de uma pastagem mediterrânica – resposta à adição de nutrientes e
herbívoria.
Os pontos abordados na apresentação da gestão florestal da CL em 2012 foram:
1. Características da Unidade de Gestão;
2. A Política Florestal;
3. A Produção Florestal:
 O Montado
 O Pinhal bravo
 O Pinhal Manso
 O Eucaliptal

4.
5.
6.
7.
8.
9.

 A cinegética
 Outras produções;
Proteção contra incêndios;
O Turismo;
Importância Socioeconómica;
Compatibilização da gestão com os recursos naturais;
Resultados da aplicação dos procedimentos;
Ideias-chave.

A seguir à última apresentação, a que assistiram pelo menos 37 pessoas, foi aberto um espaço
para comentários e colocação de perguntas por parte da audiência. Contudo, não foram feitas
quaisquer perguntas, comentários ou sugestões.

