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Annex 1: Summary of ZIF’s approach - WOCAT database 



 

 

 

 



Forest Intervention Area (ZIF)
Portugal - Zona de Intervenção Florestal (Portuguese)

Forest Intervention Area (ZIF) is a territorial unit, where the
main land use is forestry. This approach assembles and
organizes small forest holders and defines a joint
intervention for forest management and protection. Defined
by law in 2005, and revised in 2009, each ZIF of private forest
has to include at least a contiguous area of 750 ha, 50
landowners and 100 forest plots, and has to be managed by a
single body, defined by ZIF members.

Aim/objectives: The ZIF overall objective is to promote the efficient management of forest
and to mitigate current constraints of forest intervention (e.g. land size and tenure). Other
objectives are to develop structural measures for fire prevention, to integrate local and
central administration actions and to implement the national and regional forest
management policy at the local level. The final purpose of ZIF areas is to improve
productivity in rural forest areas, contributing to rural development

Methods: The idea emerged after the catastrophic wildfires of 2003 and was developed
and presented by a group of stakeholders (landowners, forest associations, City Council,
among others) to the Ministry of Agriculture, Rural Development and Fisheries. The ZIF
approach was legislated by Law 127/2005, and revised under Law 15/2009. Each ZIF
assembles small properties, which will be jointly managed by a single entity, which can be
a non-profit-making and voluntary organization or some other group of people approved
by the forest owners. Each ZIF will have a Forest Management Plan (PGF), where the
forestry operations and activities for ZIF area are defined accordingly to the guidelines of
the Regional Plan for Forestry Management and Planning (PROF), and a Specific Plan to
Forest Protection (PEIF), which includes actions to protect forest against biotic and abiotic
risks. The management entity should have a team with qualifications and experience in
forestry and with technical ability to design these plans.

Stages of implementation: The legal constitution of ZIF includes six mandatory steps,
namely the constitution of the founding group (group of landowners with at least 5% of a
continuous area inside the ZIF), the prior consultation meeting, the public consultation, the
final audience meeting, the proposal submission to the National Forest Authority (AFN) and
legal publication of each ZIF (already done). After these procedures, the PGF and PEIF of
each ZIF will be designed by the management entity and evaluated and approved by AFN.
The implementation activities can then be implemented by the management entity or by
individual landowners following the rules described on the plans. PEIF validity is five years
and PGF validity is 25 years (still in preparation). [See figure below].

Role of stakeholders: The founding group is mainly composed of forest owners and
producers and is the starting point for creating a ZIF. The management entity administers
the ZIF in order to achieve their main purposes and the aims defined on the plans. AFN will
support and monitor ZIF activities. ZIF non-supporting landowners are obliged to have a
PGF for their land, as well as to accomplish the PEIF of the ZIF.

The landowners inside the ZIF who are non-supporters do not have a clear role. Based on
PROF - Plano Regional de Ordenamento Florestal (Regional Plan for Forestry Management
and Planning), for ownerships of > 25 ha, the owners are obliged to have a PGF - Plano de
Gestão Florestal (Plan for Forestry Management) for their property.

left: ZIF Information Session (Photo:
AFLOMAÇÃO)

right: Forest Intervention Areas in Mação
Municipality (Photo: João Soares)

Location: Santarém, Mação
Approach area: 400.00 km2

Type of Approach: project/programme
based
Focus: mainly on other activities
WOCAT database reference: A_POR001en
Related technology(ies): Prescribed Fire,
Primary Strip Network System for Fuel
Management
Compiled by: Celeste Coelho, University
of Aveiro
Date: 2009-05-12
Contact person: Celeste Coelho,
Department of Environment and Planning,
Centre for Environmental and Marine
Studies, University of Aveiro, 3810-193
Aveiro, Portugal; coelho@ua.pt



Problem, objectives and constraints
Problems
- lack of forest planning and management, forest fires, land structure and tenure, land abandonment, rural depopulation
and ageing.

Aims/Objectives
- To promote the sustainable management of forest; - To coordinate the protection of forest and natural areas; - To
reduce the conditions to fire ignition and spread; - To coordinate the recovery of forest and natural areas affected by
forest fires; - To give territorial coherence and effectiveness to the action of local administration and others actors.

Constraints addressed
 Constraint Treatment

   social / cultural /
religious

Social resistance to this approach. Landowners
fear to lose tenure rights. Difficult to reach and
find owners due to inheritance and out-migration.
Rural depopulation occurred in the last decades.

Financial support, creation of new job
opportunities in rural areas.

   financial High implementation cost. Governmental incentives

   institutional Scepticism about the practical effects of this
approach. Very high costs for implementation
and lack of private investment

ZIF pilot areas will motivate implementation and
investment into other ZIFs.

   legal / land use
and / water rights

Land structure and tenure (private holdings) Minimum area to constitute a ZIF is 750 ha

Participation and decision making
Stakeholders / target groups  Approach costs met by:

land users, individual SLM specialists / agricultural advisors politicians / decision makers

 

government (Permanent
Forest Fund)

100%

local community / land user(s)
(ZIF implementation
activities: National Strategic
Reference Framework (60%),
Land users (40%))

0%

Total 100%

Annual budget for SLM component:
US$ > 1,000,000

Decisions on choice of the Technology(ies)  mainly by SLM specialists with consultation of land users

Decisions on method of implementing the Technology(ies):  by SLM specialists alone (top-down)

Approach designed by:  national specialists

Implementing bodies:  local community / land users, other (Private organizations), local government (district,
county, municipality, village etc)

Land user involvement
Phase Involvement Activities

Initiation/motivation Interactive 
Balance alternatives and take decision to test the agave forestry information
sessions about ZIF approach; informal contacts, door-to-door approaches and
formal agreement of the landowners to become ZIF members. 

Planning Passive information sessions to present the ZIF plans (PGF and PEIF). 

Implementation Interactive management activities can be made by the land owners or by the ZIF
management entity. Regular meetings with ZIF members 

Monitoring/evaluation Interactive not defined yet 

Research Interactive on-farm research, good practice demonstration and collaboration with research
projects. 



Differences between participation of men and women:  No

Involvement of disadvantaged groups:  Yes, moderate
Yes (in the sense that the majority of forest owners are usually pensioners, with low incomes)

Organogram:  Legal process
related with the ZIF constitution (blue)
Elaboration and approval of the ZIF
plans (orange) Implementation of the
plans (orange)

Technical support
Training / awareness raising:
Training provided for opinion leaders
Training focused on through information sessions and individual contacts with opinion leaders

Advisory service:
Name: Information sessions
Key elements:
 1. ZIF process
 2. Explaining rational of ZIF for specific municipality and its conditions like depopulation, forest fires, etc
 3. Elaboration of the ZIF plans
The extension system is well set up to ensure follow-up activities
The extension system is very adequate to ensure continuation of activities.

Research:
Yes, great research. Topics covered include sociology, economics / marketing, ecology, forestry, politics
Mostly on station and on-farm research.
The approach includes technical and local knowledge. The idea was prepared and presented by a group of stakeholders
(landowners, forest associations, among others) to the Ministry of Agriculture, Rural Development and Fisheries and
legislated by the Law n. º 127/2005, 5 August.

External material support / subsidies
Contribution per area (state/private sector): Yes. through FFP (Permanent Forest Fund) and QREN
(National Strategic Reference Framework).



Labour: Voluntary. landowners can work on their properties or can be substituted by the ZIF management entity.
Some activities, such as the implementation of the Primary Strips Network System for Fuel Management can be
supported by the municipality services.

Inputs:
 - Equipment (machinery, tools, etc) - Printer, toners, map production..  Fully financed

Credit:   n. a.

Support to local institutions: Yes, great support with
City council supports the forest association activities.

Monitoring and evaluation
Monitored aspects Methods and indicators

Changes as result of monitoring and evaluation:
  (* The monitoring procedures are not structured yet)  (* The monitoring procedures are not structured yet)

Impacts of the Approach
Improved sustainable land management:  Yes, great; Reduction of the number and likelihood of forest fires.

Adoption by other land users / projects:  Yes, many; The initial social resistance to the approach will
diminish through the existence of a successful ZIF.

Improved livelihoods / human well-being:  Yes, moderate

Improved situation of disadvantaged groups:  Yes, moderate; It is expected that the increase in land
productivity through the implemented technologies will help to improve the socio-economic situation of these rural
groups.

Poverty alleviation:  Yes, moderate; It is expected that the implementation of this approach will contribute to the
improvement of rural socio-economic conditions through productivity increase, creation of employment and promotion of
local products.

Training, advisory service and research:
- Training effectiveness

 SLM specialists - good
- Advisory service effectiveness

 Land users* - good
Information sessions; Dissemination

Land/water use rights:
Hinder - greatly in the implementation of the approach.  The ZIF join small properties and their management is
undertaken as a single property, guide by a forest management plan. This entity can be a non-profit and voluntary
organization or an other group of people approved by the forest owners and/or producers.
The approach did reduce the land/water use rights problem (greatly).

Long-term impact of subsidies:
Positive long-term impact - Greatly

Concluding statements
Main motivation of land users to implement SLM:
 Rules and regulations (fines) / enforcement
 Affiliation to movement / project / group / networks
 Aesthetic
 Forest fires

Sustainability of activities:
No the land users can`t sustain the approach activities.



Strengths and  how to
sustain/improve Weaknesses and  how to overcome

Social conscience  through awareness campaigns and
information sessions provided at national and local level.
Prevention of forest fires  the increase of forest
management will contribute to the decrease of large
forest fires. The implementation of integrated and global
measures to fire prevention will be suitable within the ZIF
approach.
Restoration of burnt areas  The use of forest species to
enable the protection and recovery of degraded soils or
soils with high erosion risk has a very positive influence
on the rehabilitation of burnt areas. However, many of
these species are not economically attractive at short or
medium term. The management of the land using ZIF
model will allow the definition of the most affected areas
for an urgent intervention.
Increase productivity  present land tenure and structure
of forest holdings constitute a bottleneck for forest
productivity. The integrated management of the ZIF will
allow a better management and use of the land,
increasing the exploitation of timber and non-timber
products and also increasing the resilience to wildfires.
Improve forest management  promotion of the planting
of more fire-resilient species which are better adapted to
the local conditions. AFN should: (i) provide information
about the guidelines; (ii) develop new policies and tools,
which are more suitable to the local level; (iii) support and
implement public awareness campaigns about forest
values and services, and (iv) provide financial support to
ZIF constitution and implementation activities.

Unattractive investment (low public support and lack of
private support)  the need to review and reform the
existing QREN or provide others means of support.
Incentives to private initiative or donors should be found.
Highly bureaucratic nature of the ZIF approach 
simplification of the bureaucratic process
Rather complex process: unclear role for the
non-adherent landowners within the ZIF; ZIF has to follow
many laws and plans; control and monitoring activities
still not defined  clarification and simplification of the
bureaucratic process of the ZIF
Costs related to the approach  major financial support
from the government needs to be provided.

Copyright (c) WOCAT (2009)
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 Número: |______| 

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO 1: Portuguese Version 

Percepção Social sobre a Gestão Florestal e a Prevenção dos Incêndios Florestais 

CARACTERIZAÇÃO GERAL 

1. Reside no concelho de Mação? 

1. Sim |_| [Permanente / Temporário] (Riscar o que não interessa) 

1.1. Em que freguesia?___________________________________________________________ 

2. Não |_| 

2.1. Concelho onde reside?________________________________________________________ 

2.2. Ligação a Mação?________________________________________________________ 

2. Idade: |______| 

3. Sexo:  

1. Feminino |_| 

2. Masculino |_| 

4. Nível de Escolaridade: 

1. Analfabeto(a) |_| 

2. Sabe ler/escrever sem ter frequentado a escola |_| 

3. 1.º CEB |_| 

4. 2.º CEB |_| 

5. 3.º CEB |_| 

6. Ensino Secundário |_| 

7. Ensino Superior |_| 

8. Outro. |_| Qual?_________________________________ 

5. Condição perante o trabalho: 

1. Exerce uma actividade económica |_| 

2. Desempregada |_| 

3. Estudante |_| 

4. Doméstica |_| 

5. Reformada |_| 

6. Incapacitada perante o trabalho |_| 

8. Outra. |_| Qual? _______________________________________ 

6. Profissão que exerce ou exerceu: 

_____________________________________________________________________________________ 
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7. Relação com o município de Mação? (Responda a todas as questões do quadro em relação ao concelho de Mação) 

 Sim Não Há quantos anos?  Tempo dedicado?  

Pratica actividade 
florestal ou tem 
propriedades 
florestais dentro 
do concelho de 
Mação? 

|_| 

 
* 

|_| 1. < 5 anos 
2. 5-10 anos 
3. 10-20 anos 
4. > 20 anos 

|_| 
|_| 
|_| 
|_| 

% de tempo que ocupa com esta 
actividade? 
1. Até 25% 
2. 25-50% 
3. 50-75% 
4. Mais de 75% 

 
 
|_| 
|_| 
|_| 
|_| 

Pratica agricultura 
dentro do concelho 
de Mação? 

|_| |_| 1. < 5 anos 
2. 5-10 anos 
3. 10-20 anos 
4. > 20 anos 

|_| 
|_| 
|_| 
|_| 

% de tempo que ocupa com esta 
actividade? 
1. Até 25% 
2. 25-50% 
3. 50-75% 
4. Mais de 75% 

 
 
|_| 
|_| 
|_| 
|_| 

Principais produtos: 

Faz criação de gado 
dentro do concelho 
de Mação? 

|_| |_| 1. < 5 anos 
2. 5-10 anos 
3. 10-20 anos 
4. > 20 anos 

|_| 
|_| 
|_| 
|_| 

% de tempo que ocupa com esta 
actividade? 
1. Até 25% 
2. 25-50% 
3. 50-75% 
4. Mais de 75% 

 
 
|_| 
|_| 
|_| 
|_| 

Principais tipos de gado: 

É caçador dentro 
do concelho de 
Mação? 

|_| |_| 1. < 5 anos 
2. 5-10 anos 
3. 10-20 anos 
4. > 20 anos 

|_| 
|_| 
|_| 
|_| 

Por ano, quantos dias vai caçar? 
1. < 20 dias 
2. 20-40 dias 
3. 40-60 dias 
4. > 60 dias 

 
 
|_| 
|_| 
|_| 

É apicultor dentro 
do concelho de 
Mação? 

|_| |_| 1. < 5 anos 
2. 5-10 anos 
3. 10-20 anos 
4. > 20 anos 

|_| 
|_| 
|_| 
|_| 

% de tempo que ocupa com esta 
actividade? 
1. Até 25% 
2. 25-50% 
3. 50-75% 
4. Mais de 75% 

 
 
|_| 
|_| 
|_| 
|_| 

É pescador dentro 
do concelho de 
Mação? 

|_| |_| 1. < 5 anos 
2. 5-10 anos 
3. 10-20 anos 
4. > 20 anos 

|_| 
|_| 
|_| 
|_| 

Por ano, quantos dias vai à pesca? 
1. < 20 dias 
2. 20-40 dias 
3. 40-60 dias 
4. > 60 dias 

 
|_| 
|_| 
|_| 

É bombeiro no 
concelho de 
Mação? 

|_| |_| 1. < 5 anos 
2. 5-10 anos 
3. 10-20 anos 
4. > 20 anos 

|_| 
|_| 
|_| 
|_| 

Tipo? 
1. Profissionalizado 
2. Voluntário 

 
|_| 
|_| 

Está a visitar 
Mação? 

|_| |_| Quantas vezes por ano? 
1. É a primeira vez 
2. 1 vez 
3. 2-5 vezes 
4. 6-10 vezes 
5. > 10 vezes 

Tempo que permanece? 
1. Apenas 1 tarde ou 1 dia 
2. 1 dia com pernoita 
3. 2 a 3 dias 
4. 1 semana 
5. Mais de uma semana 

 
|_| 
|_| 
|_| 
|_| 
 

 
|_| 
|_| 
|_| 
|_| 
|_| 

Lugares visitados? 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

 
Motivos da visita? 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

* Se é proprietário florestal no concelho de Mação responda ao IQ2. 
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FLORESTA – OPORTUNIDADES E CONSTRANGIMENTOS 

8. Identifique as 3 funções mais importantes da floresta de Mação? (Identifique apenas 3) 

1. Conservação da biodiversidade |_| (animais, plantas e ecossistemas) 

2. Protecção do solo |_| 

3. Produção de madeira |_| 

4. Produção de outros bens não lenhosos |_| (mel, frutos, cogumelos, resina, cortiça, etc.) 

5. Biomassa para a produção de energia |_| 

6. Emprego |_| 

7. Regularização dos recursos hídricos |_| 

8. Combate à desertificação |_| 

9. Regulação e estabilização do clima |_| 

10. Sumidouro de dióxido de carbono |_| 

11. Espaço para actividades de lazer e recreio |_| 

12. Paisagem |_| 

13. Outra |_| Qual?___________________________________ 

99. NS/NR |_| 

9. Qual o tipo de floresta que mais se adequa ao concelho de Mação? (Identifique no máximo 3 tipos)

1. Áreas de conservação da biodiversidade |_| 

2. Áreas de produção com eucalipto |_| 

3. Áreas de produção com pinheiro |_| 

4. Áreas de sobreiro |_| 

5. Áreas de recreio, estética e de paisagem |_| 

6. Áreas de silvo-pastorícia, caça e pesca |_| 

99. NS/NR |_| 

10. Actualmente, quais os 4 principais problemas que afectam a floresta de Mação? (Identifique apenas 4) 

1. Fragmentação e dispersão da propriedade |_| 

2. Baixa competitividade do sector |_| 

3. Falta de motivação dos proprietários/ Absentismo |_| 

4. Escassa organização dos proprietários |_| 

5. Envelhecimento e despovoamento |_| 

6. Abandono da gestão florestal tradicional |_| 

7. Abandono da agricultura e pastoreio |_| 

8. Falta de gestão da biomassa |_| 

9. Ausência de compartimentação das áreas arborizadas |_| 

10. Pragas e doenças |_| 

11. Incêndios florestais |_| 

12. Erosão e degradação do solo |_| 

13. Quadro legal e cooperação interdisciplinar e inter-institucional deficiente |_| 

14. Falta de ordenamento florestal |_| 

16. Outro. Qual?__________________________________________________ |_|  

99. NS/NR |_| 
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10.1 Sugira medidas para lidar com os problemas assinalados? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

11. Conhece as orientações nacionais (objectivos e medidas) para a gestão florestal? (Assinale 1 opção) 
1. Conheço bem |_| 

2. Conheço razoavelmente |_| 

3. Conheço mal |_| 

4. Não conheço |_| (Passe à questão 12) 

99. NS/NR |_| 

11.1 Refira os documentos ou leis que conhece? ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

12. Sabe o que é uma Zona de Intervenção Florestal (ZIF)? 

1. Sim |_| 

2. Não |_| (Se respondeu Não, passe à questão 13) 

99. NS/NR |_| 

12.1 Refira o que entende por ZIF? ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

12.2 Como tomou conhecimento das ZIF? (Indique o meio pelo qual tomou conhecimento) 

0. Não se aplica |_| 

1. Media/ internet |_| 

2. Técnicos locais |_| De que entidade?_______________________________ 

3. Amigos, familiares ou vizinhos |_| 

4. Outra forma |_| Qual?_________________________________________ 

99. NS/NR |_| 

12.3. Que vantagens encontra na gestão florestal utilizando as ZIF? (Identifique as 2 mais importantes) 

0. Não se aplica |_| 

1. Aumento da rentabilidade económica das áreas florestais |_| 

2. Diminuição do risco de incêndio florestal |_| 

3. Ordenamento do território e do espaço rural |_| 

4. Reversão do abandono das áreas florestais |_| 

5. Substituição dos proprietários ausentes ou absentistas |_| 

6. Outra |_| Qual?_____________________ 

99. NS/NR |_| 
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12.4. Que desvantagens encontra na gestão florestal utilizando as ZIF? (Identifique as 2 mais importantes) 

0. Não se aplica |_| 

1. Custo de implementação e manutenção |_| 

2. Perda dos direitos individuais de opção e de gestão |_| 

3. Ausência de pessoas disponíveis para a formação do núcleo |_| 

4. Resistência na sua aceitação/ não obrigatoriedade |_| 

5. Lei não operacional |_| 

6. Burocracia |_| 

7. Necessidade de investimento privado |_| 

8. Outra |_| Qual?_____________________ 

99. NS/NR |_| 

12.5. Concorda com as ZIF? (Identifique apenas 1 opção) 

0. Não se aplica |_| 

1. Concordo plenamente |_| 

2. Concordo parcialmente |_| Refira os elementos de que discorda?__________________ 

   _________________________________________________ 

3. Não concordo |_| 

99. NS/NR  |_| 

INCÊNDIOS FLORESTAIS 

13. Recorda incêndios florestais em Mação nos últimos 20 anos? 

1. Sim |_| 

2. Não |_| (Se respondeu Não, passe à questão 14) 

13.1 Refira os anos em que ocorreram incêndios de maior dimensão e com maiores impactos em 

Mação nos últimos 20 anos? (Refira no máximo 3 anos diferentes) 

1. |________________| 

2. |________________| 

3. |________________| 

99. NS/NR |_| 

14. Qual a causa mais frequente da ignição dos incêndios em Mação? (Refira apenas 1) 

1. Negligência |_| 

2. Fogo posto |_| 

3. Natural |_| 

4. Ignição nos concelhos vizinhos |_| 

5. Outra |_| Qual?_________________________________________ 

99. NS/NR |_| 
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15. Na sua perspectiva, quais as causas da propagação dos incêndios em Mação? (Refira apenas as 3 mais 

importantes) 
1. Presença de espécies florestais muito combustíveis |_| 

2. Falta de limpeza dos matos/ biomassa |_| 

3. Inexistência de áreas tampão como terrenos agrícolas |_| 

4. Ausência de vigilância e de postos de vigia |_| 

5. Ausência de meios e estruturas de combate suficientes |_| 

6. Falta de coordenação dos meios de combate |_| 

7. Faixas de gestão de combustível e corta-fogos insuficientes |_| 

8. Relevo acentuado |_| 

9. Secas/ Temperaturas elevadas |_| 

10. Ventos fortes |_| 

11. Outra |_| Qual?_____________________ 

99. NS/NR |_| 

16. Qual a probabilidade de ocorrência de um incêndio nos próximos 5 anos em Mação? (Refira apenas 1) 

1. Muito provável |_| 

2. Provável |_| 

3. Pouco provável |_| 

4. Impossível |_| 

99. NS/NR |_| 

17. Quais os impactos mais visíveis dos incêndios em Mação? (Refira apenas os 4 mais importantes) 

1. Destruição de habitações e bens |_| 

2. Destruição de infra-estruturas públicas (estradas, linhas de alta tensão, etc.) |_| 

3. Vítimas humanas |_| 

4. Problemas de saúde (danos corporais e danos morais) |_| 

5. Perda de madeira e do seu valor comercial |_| 

6. Perda de biodiversidade (plantas, animais e ecossistemas)  |_| 

7. Perda de gado |_| 

8. Aumento da erosão do solo e da escorrência |_| 

9. Obstrução das linhas de água e cheias |_| 

10. Poluição da água |_| 

11. Poluição atmosférica |_| 

12. Outro. Qual?_____________________________________________________ |_|  

99. NS/NR |_| 
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18. Onde acha que é preciso investir para prevenir os incêndios florestais em Mação? (Refira 3 mais 

importantes) 

1. Campanhas de sensibilização e informação |_| 

2. Organização dos proprietários |_| 

3. Subsídios |_| 

4. Meios de combate |_| 

5. Fiscalização e punição dos incumpridores |_| 

6. Limpeza de matos/ Gestão da biomassa |_| 

7. Faixas de Gestão de Combustível |_| 

8. Ordenamento florestal |_| 

9. Reabilitação de áreas ardidas |_| 

10. Implementação das ZIF |_| 

11. Outra área onde se deveria investir:___________________________________________________ 

99. NS/NR |_| 

AGENTES: PAPÉIS E PERSPECTIVAS SOBRE O FUTURO DA FLORESTA 

19. Quem deveria definir as intervenções para a floresta ao nível local (Refira apenas os 2 mais importantes) 

1. Proprietários individualmente |_| 

2. Proprietários organizados em associações ou ZIFs |_| 

3. Câmara Municipal |_| 

4. Entidades regionais |_| Qual?________________________________ 

5. Entidades centrais |_| Qual?________________________________ 

6. Outro  |_| Qual?________________________________ 

99. NS/NR |_| 

20. Quem deveria realizar as intervenções na floresta ao nível local? (Refira apenas os 2 mais importantes) 

1. Proprietários individualmente |_| 

2. Proprietários organizados em associações ou ZIFs |_| 

3. Câmara Municipal |_| 

4. Entidades regionais |_| Qual?________________________________ 

5. Entidades centrais |_| Qual?________________________________ 

6. Outro  |_| Qual?________________________________ 

99. NS/NR |_| 
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21. Estaria disponível para participar em sessões de trabalho para a procura de soluções para a 
floresta? 

1. Sim |_| 

2. Não |_| 

3. Nunca pensei nisso  |_| 

99. NS/NR |_| 

21.1. Já participou em alguma sessão de participação ligada à floresta, desertificação ou 

ordenamento do território? 

1. Sim |_| 

2. Não |_| 

99. NS/NR |_| 

22. Diga o que considera que irá acontecer no futuro no concelho de Mação em relação a cada um dos 
aspectos apresentados? 

 Aumentar Manter-se Diminuir NS/NR 

1. Área agrícola |_| |_| |_| |_| 

2. Área florestal em geral |_| |_| |_| |_| 

3. Área de eucalipto  |_| |_| |_| |_| 

4. Áreas de pinheiro |_| |_| |_| |_| 

5. Área de sobreiro |_| |_| |_| |_| 

6. Reserva de caça e pesca |_| |_| |_| |_| 

7. Matos |_| |_| |_| |_| 

8. Investimentos na floresta |_| |_| |_| |_| 

9. Produção de madeira |_| |_| |_| |_| 

10. Procura da floresta para actividades de recreio e lazer |_| |_| |_| |_| 

11. Associação dos proprietários |_| |_| |_| |_| 

12. Preocupação com a floresta |_| |_| |_| |_| 

13. Incêndios Florestais |_| |_| |_| |_| 

23. Dos seguintes cenários, refira qual é o mais próximo daquilo que acha que vai acontecer à floresta 
de Mação no futuro? (Assinale apenas 1) 

1. As áreas florestais vão ser um mosaico de usos diversificados, com áreas agrícolas e de 
pastoreio, áreas de conservação da natureza, áreas de recreio e lazer, entre outras.  

|_| 

2. As áreas florestais vão ser ocupadas maioritariamente por eucaliptos para produção de 
madeira. 

|_| 

3. A floresta vai arder continuadamente e ser substituída progressivamente por matos 
(esteva, etc). 

|_| 

4. Outro. Descreva?________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

|_| 

MUITO OBRIGADA PELA COLABORAÇÃO! 

Para mais informações sobre este estudo, por favor contactar Sandra Valente (E-mail: sandra.valente@ua.pt ou 
Telefone: 234370200 Ext.: 22641). 
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Number: |______| 

QUESTIONNAIRE 1: English Version 

Social Perception about Forest Management and Forest Fires Prevention and Mitigation 

GENERAL CHARACTERIZATION 

1. Do you live in Mação municipality? 

1. Yes |_| 

1.1. Which parish?_______________________________________________________________ 

1.2. How long have you living here? |_______| years 

2. No |_| 

2.1. Where do you live (municipality)?_______________________________________________ 

2. Age: |______| 

3. Gender:  

1. Female |_| 

2. Male |_| 

4. School Level: 

1. Illiterate |_| 

3. Fourth grade |_| 

4. Sixth grade |_| 

5. Ninth grade |_| 

6. Higher school |_| 

7. University |_| 

8. Other. |_| Which?________________________________ 

5. Activity Status: 

1. Employed |_| 

2. Unemployed |_| 

3. Student |_| 

4. Housekeeper |_| 

5. Retired |_| 

6. Disabled for work |_| 

8. Other. |_| Which? _______________________________________ 

6. Current or last job: 

_____________________________________________________________________________________ 
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7. Relationship with Mação municipality? (Please answer to all questions from the table considering Mação 

municipality) 

 Yes No Since when?  Time devoted?  

Forest Activity: |_| 

 
* 

|_| 1. < 5 years 
2. 5-10 years 
3. 10-20 years 
4. > 20 years 

|_| 
|_| 
|_| 
|_| 

% of time spent with this activity? 
1. Less than 25% 
2. 25-50% 
3. 50-75% 
4. More than 75% 

 
|_| 
|_| 
|_| 
|_| 

Agriculture: |_| |_| 1. < 5 years 
2. 5-10 years 
3. 10-20 years 
4. > 20 years 

|_| 
|_| 
|_| 
|_| 

% of time spent with this activity? 
1. Less than 25% 
2. 25-50% 
3. 50-75% 
4. More than 75% 

 
|_| 
|_| 
|_| 
|_| 

Livestock: |_| |_| 1. < 5 years 
2. 5-10 years 
3. 10-20 years 
4. > 20 years 

|_| 
|_| 
|_| 
|_| 

% of time spent with this activity? 
1. Less than 25% 
2. 25-50% 
3. 50-75% 
4. More than 75% 

 
|_| 
|_| 
|_| 
|_| 

Hunter |_| |_| 1. < 5 years 
2. 5-10 years 
3. 10-20 years 
4. > 20 years 

|_| 
|_| 
|_| 
|_| 

Per year, how often do you go 
hunt? 
1. < 20 days 
2. 20-40 days 
3. 40-60 days 
4. > 60 days 

 
 
|_| 
|_| 
|_| 
|_| 

Beekeeper |_| |_| 1. < 5 years 
2. 5-10 years 
3. 10-20 years 
4. > 20 years 

|_| 
|_| 
|_| 
|_| 

% of time spent with this activity? 
1. Less than 25% 
2. 25-50% 
3. 50-75% 
4. More than 75% 

 
|_| 
|_| 
|_| 
|_| 

Fisherman |_| |_| 1. < 5 years 
2. 5-10 years 
3. 10-20 years 
4. > 20 years 

|_| 
|_| 
|_| 
|_| 

Per year, how often do you go 
fish? 
1. < 50 days 
2. 50-100 days 
3. > 100 days 

 
 
|_| 
|_| 
|_| 

Fireman |_| |_| 1. < 5 years 
2. 5-10 years 
3. 10-20 years 
4. > 20 years 

|_| 
|_| 
|_| 
|_| 

Type? 
1. Professionalized 
2. Volunteer 

 
|_| 
|_| 

Visitor |_| |_| How often per year? 
1. First time 
2. Once 
3. 2-5 times 
4. 6-10 times 
5. > 10 times 

Length of stay? 
1. Na afternoon or a day 
2. 1 day with overnight 
3. 2 to 3 days 
4. 1 week 
5. More than 1 week 

 
|_| 
|_| 
|_| 
|_| 

Visited places? 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

 

Reasons for visit? 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

* If you answered yes, please complete Questionnaire 2.  
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FOREST – OPPORTUNITY AND CONSTRAINTS 

8. Identify the 3 most important functions of Mação forest? (Please identify only 3) 

1. Biodiversity maintenance |_| (Animals, plants and ecosystems) 

2. Soil formation |_| (Provide organic material) 

3. Timber production |_| 

4. Production of other non-timber products |_| (Honey, fruit, mushrooms, resin, cork, etc.) 

5. Biomass for energy production |_| 

6. Employment |_| 

7. Water regulation |_| 

8. Desertification fight |_| 

9. Climate regulation |_| 

10. Carbon sequestration |_| 

11. Leisure/ recreation |_| 

12. Landscape/ aesthetics |_| 

13. Other |_| Which?_________________________ 

99. No answer |_| 

9. What type of forest you prefer and would like to see in Mação? (Please identify 3 types at maximum) 

1. Conservation areas of habitats, flora and fauna |_| 

2. Production areas with eucalyptus |_| 

3. Production areas with pine |_| 

4. Production areas with cork |_| 

5. Landscape, recreation and aesthetic areas |_| 

6. Mixed areas (forest, pastoral, hunting and fishing) |_| 

7. Other |_| Which?____________________________ 

99. No answer |_| 

10. Which are the 4 most important problems that affect currently Mação forest? (Please identify only 4) 

1. Plots division and distribution |_| 

2. Low economic competitiveness of the sector |_| 

3. Owners disinterest |_| 

4. Lack of forest organization |_| 

5. Ageing and depopulation |_| 

6. Abandonment of traditional forestry practices |_| 

7. Abandonment of agriculture, grazing, etc. |_| 

8. Biomass increase |_| 

9. Lack of buffer areas |_| 

10. Plagues and diseases |_| 

11. Forest fires |_| 

12. Soil erosion and degradation |_| 

13. Legal issues and lack of inter-institutional cooperation |_| 

14. Lack of forest planning |_| 

15. Other. Which?__________________________________________________ |_| 

99. No answer |_| 
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10.1 Please suggest measures to deal with the mentioned problems? (Write the number of the problems) 

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

11. Are you aware of the national guidelines (aims and measures) to forest management? (Mark only 1 

option) 

1. Good knowledge |_| 

2. Reasonable knowledge |_| 

3. Bad knowledge |_| 

4. No knowledge |_| 

99. No answer |_| 

11.1 Please refer specific documents or laws that you know? _________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

12. Do you know what a Forest Intervention Area (ZIF) is? 

1. Yes |_| 

2. No |_| (If you answered No, please go to question 15) 

99. No answer |_| 

12.1 Give your understanding of ZIF?_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

12.2 How did you heard about ZIF? (Identify only the first source) 

0. Not applicable |_| 

1. Media/ internet |_| 

2. Law |_| 

3. Local technicians’ |_| From which entity?______________________________ 

4. Friends, family or neighbours |_| 

5. Other way |_| Which?_______________________________________ 

99. No answer |_| 

12.3. Please mention the advantages of forest management through ZIF model? (Identify the 2 most 

important) 

0. Not applicable |_| 

1. Increase of forest economic productivity |_| 

2. Decrease of fire risk |_| 

3. Diversification of forest uses and functions |_| 

4. Improvement of forest biodiversity |_| 

5. Reversal of forest abandonment |_| 

6. Substitution of the absent or disinterested landholders |_| 

7. Other |_| Which?___________________ 

99. No answer |_| 
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12.4. Please mention the disadvantages of forest management through ZIF model? (Identify the 2 most 

important) 

0. Not applicable |_| 

1. Implementation and maintenance costs |_| 

2. Loss of management rights |_| 

3. Absence of core to create the ZIF |_| 

4. Social resistance to accept/ not mandatory |_| 

5. Inoperative law |_| 

6. Increase on individual disinterest |_| 

7. Other |_| Which?___________________ 

99. No answer |_| 

12.5. Do you agree with ZIF model? (Identify only one option) 

0. Not applicable |_| 

1. Total agreement |_| 

2. Partial agreement |_| Please refer the elements of disagreement?_________________ 

3. Disagreement |_| 

99. No answer |_| 

FOREST FIRES 

13. Do you remember forest fires in Mação in the last 20 years? 

1. Yes |_| 

2. No |_| (If you answered No, please go ahead to question 16) 

99. No answer |_| 

13.1 Identify the worst fires in Mação in the last 20 years? 

(Identify only the 3 worst years with reference to the season. For example Summer of 1998) 

1. |___________________________| 

2. |___________________________| 

3. |___________________________| 

99. No answer |_| 

16. Identify the main cause of fire ignition in Mação? (Identify only 1) 

1. Accidental (cigarettes, picnics, etc) |_| 

2. Slash and burn |_| 

3. Arson |_| 

4. Natural |_| 

5. Other |_| Which?_______________________________________ 

99. No answer |_| 
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17. Identify the main causes of fire spreading in Mação? (Identify only the 3 most important) 

1. Presence of very combustible tree species |_| 

2. Monoculture |_| 

3. Build-up of litter |_| 

4. Lack of buffer zones (farming areas) |_| 

5. Lack of vigilance and watch point’s |_| 

6. Lack of means to fight fires |_| 

7. Inexistence of strips to fuel management |_| 

8. Steep slopes |_| 

9. Droughts |_| 

10. Strong winds |_| 

11. Other |_| Which?___________________ 

99. No answer |_| 

18. Assess the likelihood off ire occurence in the next 5 years in Mação municipality? (Identify only 1) 

1. Very likely |_| 

2. Likely |_| 

3. Unlikely |_| 

3. Impossible |_| 

99. NS/NR |_| 

19. Refer the most visible impacts of fires in Mação? (Identify only the 3 most important) 

1. Destruction of houses and goods |_| 

2. Destruction of public infra-structures (roads, power lines, etc) |_| 

3. Human deaths 

4. Health problems (physical and moral damages) |_| 

5. Loss of timber or of it commercial value |_| 

6. Biodiversity loss (animals, plants, ecosystems) |_| 

7. Cattle death |_| 

8. Increase on soil erosion and runoff |_| 

9. Obstruction of watercourses and floods |_| 

10. Water pollution |_| 

11. Air pollution |_| 

12. Bigger awareness on forest importance |_| 

13. Other |_| Which?___________________ 

99. No answer |_| 
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20. Where should investment be made to prevent forest fires? 

 Huge 
investment 

Some 
investment 

No investment No 
answer 

1. Awareness and information campaigns |_| |_| |_| |_| 

2. Foresters training |_| |_| |_| |_| 

3. Promotion of forest owners association |_| |_| |_| |_| 

4. Subsidies to forest owners |_| |_| |_| |_| 

5. Means to fight fires |_| |_| |_| |_| 

6. Defaulters’ punishment  |_| |_| |_| |_| 

7. Litter removal |_| |_| |_| |_| 

8. Strips to fuel management |_| |_| |_| |_| 

9. Forest management and planning |_| |_| |_| |_| 

10. Substitution of exotic trees by native trees |_| |_| |_| |_| 

11. Burned areas rehabilitation |_| |_| |_| |_| 

12. Spatial planning  

13. Other area: __________________________________________ 

STAKEHOLDERS: ROLES AND PERSPECTIVES ON FOREST FUTURE 

21. Who should define forest interventions at local level? (Refer only the 2 most important) 

1. Individual owners’ |_| 

2. Owners associations’ |_| 

3. ZIF entities |_| 

4. Forest associations’ |_| 

5. City Council |_| 

6. Regional entities |_| Which?__________________________________________________ 

7. Central entities |_| Which?__________________________________________________ 

6. Other |_| Which?__________________________________________________ 

99. No answer |_| 

22. Who should act in forest at local level? (Refer only the 2 most important) 

1. Individual owners’ |_| 

2. Owners associations’ |_| 

3. ZIF entities |_| 

4. Forest associations’ |_| 

5. City Council |_| 

6. Regional entities |_| Which?__________________________________________________ 

7. Central entities |_| Which?__________________________________________________ 

6. Other |_| Which?__________________________________________________ 

99. No answer |_| 
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23. Would you be willing to participate in working groups aiming to search solutions to forest? 

1. Yes |_| 

2. No |_| 

3. I have to think about it |_| 

99. No answer |_| 

24. What do you think that will happen in the future in the Mação municipality? 

 Increase No change Decrease No answer 

1. Agricultural area |_| |_| |_| |_| 

2. Forest area in general |_| |_| |_| |_| 

3. Eucalyptus stands |_| |_| |_| |_| 

4. Pine stands |_| |_| |_| |_| 

5. Cork stands |_| |_| |_| |_| 

6. Hunting and fishing area     

7. Shrubland |_| |_| |_| |_| 

8. Forest investments |_| |_| |_| |_| 

9. Timber production |_| |_| |_| |_| 

10. Recreation and leisure on forest |_| |_| |_| |_| 

11. Landowners associations |_| |_| |_| |_| 

12. Concern about forest |_| |_| |_| |_| 

13. Forest fires |_| |_| |_| |_| 

25. From the listed scenarios, identify the one more close to what will happen to forest in Mação in 
the future? (Identify only 1) 

1. Forest areas will be a mosaic with different uses, with farmland, pastoral land, areas of 

conservation, leisure areas, among others. 

|_| 

2. Forest areas will be mainly occupied by eucalyptus stands for timber production. |_| 

3. Forest will burn continuously and be progressively substituted by shrubland. |_| 

4. Other. Describe?_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

|_| 

 

THANKS FOR THE COLLABORATION! 

For more information about this sttudy, please contact Sandra Valente (E-mail: sandra.valente@ua.pt or Phone: 
234370200 Ext.: 22641). 
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3.1. Portuguese Version 

3.2. English Version 
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Número: |______| 

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO 2: Portuguese Version 

Percepção Social sobre a Gestão Florestal e a Prevenção dos Incêndios Florestais 

PROPRIETÁRIOS FLORESTAIS 

1. Número de propriedades florestais que possui? 

1. Menos de 5 |_| 

2. 5-10 |_| 

3. Mais de 10 |_| 

99. NS/NR |_| 

2. Qual a dimensão média das propriedades? 

1. < 0,5 ha |_| 

2. 0,5 a 2 ha |_| 

3. 2 a 5 ha |_| 

4. > 5 ha |_| 

99. NS/NR |_| 

3. Qual a superfície florestal total que detêm? 

1. < 5 ha |_| 

2. 5 a 20 ha |_| 

3. 20 a 50 ha |_| 

4. > 50 ha |_| 

99. NS/NR |_| 

4. Quais as espécies dominantes nas suas propriedades? (ASSINALE APENAS 1 ESPÉCIE DOMINANTE OU NO MÁXIMO 2) 

1. Eucalipto |_| 

2. Pinheiro |_| 

3. Sobreiro |_| 

4. Matos |_| 

5. Outra espécie |_| Qual?_______________________________________________________ 

99. NS/NR |_| 

5. Como gere as suas propriedades florestais? (ASSINALE A FORMA MAIS COMUM) 

1. Não faço qualquer gestão |_|PASSE À QUESTÃO 5.2 

2. Gestão Individual |_| 

3. Empréstimo ou arrendamento individual |_| 

4. Faço parte de uma associação de proprietários |_| Qual?______________________________ 

5. Outra forma |_| Qual?______________________________ 

99. NS/NR |_| 
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5.1. Se faz a gestão, refira as intervenções realizadas nas suas propriedades nos últimos 5 anos? 

(REFIRA TODAS AS INTERVENÇÕES REALIZADAS INDIVIDUALMENTE OU PELA ASSOCIAÇÃO A QUE PERTENCE) 

0. Não se aplica |_| 

1. Novas plantações |_| 

2. Limpeza de matos |_| 

3. Cortes |_| 

4. Pedido de estudos para intervir |_| 

5. Análises de solo |_| 

6. Investimentos em infra-estruturas para o recreio e lazer |_| 

6. Outra |_| Qual?_____________________ 

99. NS/NR |_| 

(PASSE À QUESTÃO 5.3) 

5.2. Se referiu que não faz qualquer gestão, refira o motivo? (IDENTIFIQUE 1 OU 2 MOTIVOS) 

0. Não se aplica |_| 

1. Não resido na área |_| 

2. Já sou velho |_| 

3. As minhas propriedades são pequenas |_| 

4. São familiares que fazem a gestão |_| 

5. Não são áreas de produção |_| 

6. Com os incêndios já não vale a pena |_| 

7. Outro |_| Qual?_________________________________ 

99. NS/NR |_| 

5.3. Retira algum rendimento da actividade florestal? (ASSINALE APENAS 1 OPÇÃO) 

1. Sim, principal actividade económica do agregado familiar |_| 

2. Sim, complementar ao rendimento económico do agregado familiar |_| 

3. Sim, rendimento esporádico e residual |_| 

4. Não |_| 

99. NS/NR |_| 

6. Considera que a gestão que faz é adequada à preservação da paisagem? (ASSINALE APENAS 1 OPÇÃO) 

1. Muito adequada |_| 

2. Adequada |_| 

3. Pouco adequada |_| 

4. Desadequada |_| 

99. NS/NR |_| 
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7. Aderiu a alguma ZIF? 

0. Não se aplica |_| 

1. Sim |_| Qual?_______________________________________________________ 

2. Não |_| 

99. NS/NR |_| 

7.1 Refira os motivos da adesão ou não adesão?__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

(SE RESPONDEU SIM, PASSE À QUESTÃO 9) 

8. Está a pensar em aderir? 

0. Não se aplica |_| 

1. Sim |_| Qual?__________________________________________ 

2. Não |_| 

3. Não pensei nisso |_| 

99. NS/NR |_| 

9. As suas propriedades já foram atingidas por incêndios florestais? 

1. Sim |_| Quantas vezes?__________________ Ano mais grave?___________________ 

2. Não |_| 

99. NS/NR |_| SE RESPONDEU NÃO OU NS/NR, O SEU INQUÉRITO TERMINA AQUI. 

9.1 Referindo-se ao ano mais grave e apenas às suas propriedades, qual a percentagem de área que 

ardeu nesse ano? 

1. < 25 % |_| 

2. 25-50 % |_| 

3. 50-75 % |_| 

4. > 75% |_| 

99. NS/NR |_| 

9.2 Perdas que sofreu relativamente às suas propriedades nesse ano? (REFIRA AS 3 PERDAS MAIS IMPORTANTES) 

1. Perda de valor da propriedade |_| 

2. Perda de valor comercial da madeira |_| 

3. Perda de outros bens comerciais |_| (mel, cogumelos, resina, etc.) 

4. Redução de água nas nascentes |_| 

5. Perda da qualidade da água |_| 

6. Perda da qualidade do solo |_| 

7. Perda de fauna e flora |_| 

8. Outra. |_| Qual?_____________________________________ 

99. NS/NR |_|
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Number: |______| 

QUESTIONNAIRE 2: English Version 

Social Perception about Forest Management and Forest Fires Prevention and Mitigation 

FOREST OWNERS 

1. Number of forest properties that you own? 

1. Less than 5 |_| 

2. 5-10 |_| 

3. More than 10 |_| 

99. No answer |_| 

2. Medium dimension of the properties? 

1. < 0,5 ha |_| 

2. 0,5 to 2 ha |_| 

3. 2 to 5 ha |_| 

4. > 5 ha |_| 

99. No answer |_| 

3. Total forest area? 

1. < 5 ha |_| 

2. 5 to 20 ha |_| 

3. 20 to 50 ha |_| 

4. > 50 ha |_| 

99. No answer |_| 

4. Dominant species in your properties? (IDENTIFY ONE OR AT MAXIMUM TWO DOMINANT SPECIES) 

1. Eucalyptus |_| 

2. Pine |_| 

3. Cork |_| 

4. Shrubs |_| 

5. Other |_| Which?______________________________________________________ 

99. No answer |_| 

5. How do you manage your properties? (MARK THE MOST FREQUENT OPTION) 

1. No management |_| 

2. Individual management |_| 

3. Loan or leasehold |_| Which?____________________________ 

3. I belong to an association |_| Which?____________________________ 

4. Other form |_| Which?____________________________ 

99. No answer |_| 
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5.1. If you do not manage your properties, explain why? (IDENTIFY ONE OR TWO REASONS) 

0. Not applicable |_| 

1. I do not live on the area |_| 

2. I am old |_| 

3. My properties are very small |_| 

4. The management is done by relatives’ |_| 

5. Is not a production area |_| 

6. It is not worth it because of frequent fires |_| 

7. Other |_| Which?________________________________ 

99. No answer |_| 

(GO TO QUESTION 5.3) 

5.2. If you manage your properties, mention the interventions you made in the last 5 years? (PLEASE 

MENTION ALL THE INTERVENTIONS MADE BY YOURSELF OR BY THE ASSOCIATION YOU BELONG TO) 

0. Not applicable |_| 

1. New plantations |_| 

2. Litter removal |_| 

3. Tree cuts |_| 

4. Studies |_| 

5. Soil analysis |_| 

6. Investments in leisure or recreation infra-structures  |_| 

6. Other |_| Which?_______________________ 

99. No answer |_| 

5.3. Do you have some income from forest activity? (MARK ONLY ONE OPTION) 

1. Yes, is the main economic activity of my familiar unit |_| 

2. Yes, it complements the familiar unit income |_| 

3. Yes, but only sporadically or residual income |_| 

4. No |_| 

99. No answer |_| 

6. Do you consider the management of your properties suitable to landscape protection? 

1. Very suitable |_| 

2. Suitable |_| 

3. Not very suitable |_| 

4. Unsuitable |_| 

99. No answer |_| 
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7. Do you belong to a ZIF? 

1. Yes |_| Which?_______________________________________________________ 

2. No |_| 

99. No answer |_| 

7.1 Explain the reasons that led you to became or not a member?_____________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

(IF YOU ANSWERED YES, PLEASE GO AHEAD TO QUESTION 9) 

8. Are you considering to join a ZIF? 

1. Yes |_| Which?__________________________________________ 

2. No |_| 

3. I did not think about it |_| 

99. No answer |_| 

9. Were your properties affected by forest fires? 

1. Yes |_| How many times?__________________ Year most severe?___________________ 

2. No |_| 

99. No answer |_| IF YOU ANSWERED NO OR NO ANSWER, YOUR QUESTIONNAIRE ENDS HERE. 

9.1 Considering the most severe year and only your properties, identify the burned area percentage 

in that year? 

1. < 25 % |_| 

2. 25-50 % |_| 

3. 50-75 % |_| 

4. > 75% |_| 

99. No answer |_| 

9.2 Damages caused by fire in your properties in that year? (REFER THE 3 MOST IMPORTANT DAMAGES) 

1. Decrease of the property economic value |_| 

2. Lost of timber commercial value |_| 

3. Lost of other commercial goods |_| (honey, mushrooms, resin, etc.) 

4. Decrease of water springs |_| 

5. Lost of water quality |_| 

6. Lost of soil quality |_| 

7. Biodiversity decrease |_| 

8. Other. |_| Which?______________________________ 

99. No answer |_|
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Annex 4: Interview template of the Project Involved 

4.1. Portuguese Version 

4.2. English Version 

 





O que faz com que a participação dos 
agentes funcione na gestão ambiental?  
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Questionário INVOLVED: Portuguese Version     

Secção 1: Informação prévia 

1) Nome do caso de estudo (projecto & país): _____________________________________ (código 45) 
2) Bibliografia adicional utilizada: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Tipo de autor (1=Mediador, 2=Participante, 3=Investigador (interno), 4=Investigador (externo) 
______________________________________     (código 3, 8) 

3) Em qual dos seguintes grupos se insere (pode escolher mais do que 1 opção)? 

[ ] agricultor 

[ ] representante de uma associação de agricultores 

[ ] representante de uma organização de conservação da natureza 

[ ] representante de uma organização governamental  

A que nível: [ ] local [ ] regional [ ] nacional [ ] internacional 

[ ] empresa privada 

[ ] cientista 

[ ] outro: __________________ 

4) Qual a sua idade? [ ] <26  [ ] 26-35 [ ] 36 – 45 [ ] 46 – 55 [ ] 56+ 

5) [ ] Masculino  [ ] Feminino 

6) Quando começou o processo (ano, mês)?       (código 15) 

7) Quando terminou o processo (ano, mês)?       (código 16) 

8) Quando é que se chegou a uma decisão (ano, mês)?     (código 11) 

9) Qual foi o seu papel no processo? 

Secção 2: Impressões gerais dos participantes 

10) Refira 3 factores que considera necessários para garantir o sucesso da participação no alcance dos 
objectivos de gestão ambiental? 
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11) Quais os principais desafios para a participação na gestão ambiental no contexto do projecto em que 
esteve envolvido? 

12) Baseando-se na experiência deste projecto, refira os resultados mais importantes da participação? 

13) Pode descrever de forma resumida o problema ambiental em análise e indicar as implicações 
relativamente à qualidade ambiental, tanto a nível local como regional?   (código 58) 

Secção 3: Resultados 

14) Refira qual o grau de informação fornecida pelos participantes (quer informação técnica, quer 
informação sobre os seus objectivos) para desenvolver o resultado final? 

baixo  -> -> alto (código 216) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

15) Refira em que medida o processo desenvolveu benefícios mútuos (i.e. soluções vantajosas para 
todos)?  

baixo  -> -> alto (código 218) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

16) Refira em que medida os resultados ambientais satisfazem os objectivos definidos no início do 
processo de decisão? (0 = o objectivo ambiental inicial foi totalmente atingido; -4 = o resultado final 
é muito pior para o ambiente do que inicialmente previsto; 4 = o resultado final é muito melhor para 
o ambiente do que inicialmente previsto)     (código 220) 

resultado << objectivo ->  -> resultado >> objectivo 

[ ]-4 [ ]-3 [ ]-2 [ ]-1 [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

17) Indique a exequibilidade (complexidade técnica) das medidas estabelecidas em termos da sua 
monitorização, controlo e fiscalização. 

baixo  -> -> alto (código 227) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

18) Em que medida considera o resultado (i.e. a solução seleccionada) flexível, progressivo e adaptável a 
novos conhecimentos ou a alterações de circunstâncias ou de condições?  

baixo  -> -> alto (código 228) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

19) Em que medida as soluções seleccionadas satisfazem os interesses sociais, económicos e ambientais, 
numa perspectiva a longo prazo? 

baixo  -> -> alto (código 231) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

20) Por favor, indique em que medida foi resolvido um conflito existente durante o processo (-4 = o 
conflito foi severamente intensificado ou desenvolvido; 0 = grau de conflito não se alterou; 4 = o 
conflito foi completamente resolvido). 

intensificado -> ->   -> -> resolvido 

[ ]-4 [ ]-3 [ ]-2 [ ]-1 [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 
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21) Por favor, indique o grau de aceitação da decisão por cada um dos seguintes grupos:   

      baixo -> -> alto (código 234-236) 
a) aqueles que devem cumprir e 

implementar a decisão: [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ] sem relevância 

b) as entidades responsáveis:  [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ] sem relevância 

c) outros participantes:  [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ] sem relevância 

22)  Em que medida considera que os participantes aprenderam e compreenderam o problema após o 
processo? 

baixo  -> -> alto (código 239) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

23) Para cada um dos seguintes grupos indique o nível de aumento (valores positivos) ou diminuição 
(valores negativos) da confiança.     (código 243,244) 

menos confiança -> -> -> -> mais confiança 
a) Entre o público geral: 

[ ]-4 [ ]-3 [ ]-2 [ ]-1 [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

b) Entre o público e as entidades responsáveis: 

[ ]-4 [ ]-3 [ ]-2 [ ]-1 [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

c) Entre o público e os cientistas: 

[ ]-4 [ ]-3 [ ]-2 [ ]-1 [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

d) Entre as entidades responsáveis e os cientistas: 

[ ]-4 [ ]-3 [ ]-2 [ ]-1 [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

24) A que nível considera que a solução final foi economicamente racional?  (código 246) 
irracional -> ->  -> -> racional 

[ ]-4 [ ]-3 [ ]-2 [ ]-1 [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

25) A que nível considera que a solução final foi socialmente equitativa?   (código 247) 
não-equitativa -> ->  -> -> equitativa 

[ ]-4 [ ]-3 [ ]-2 [ ]-1 [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

26) Por favor, indique em que medida as soluções, recomendações e decisões seleccionadas estão a ser 
(ou serão) implementadas e cumpridas. 

baixo  -> -> alto (código 249, 250) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

Secção 4: Processo actual 

27) Em que medida estiveram envolvidos líderes importantes, i.e., pessoas cuja opinião em relação a um 
determinado assunto é valorizada pelos participantes? 

baixo  -> -> alto (código 173) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 
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28) Em que medida foram envolvidos agentes que têm a responsabilidade de implementar a solução 

seleccionada? 

baixo  -> -> alto (código 174) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

29) Em que medida existiu uma representação justa de todos os agentes que devem ser envolvidos? 

baixo  -> -> alto (código 175) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

30) Em que medida existiu durante o processo um desequilíbrio de poder entre os participantes? 

baixo  -> -> alto (código 204) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

31) Em que medida os participantes não pertencentes a entidades governamentais influenciaram as 
decisões tomadas durante o processo? 

baixo  -> -> alto (código 206) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

32) Em que medida os participantes externos ao Estado receberam informação dos outros participantes? 

baixo  -> -> alto (código 208) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

33) Por favor, indique o grau de troca de informação que ocorreu através de conversas frente-a-frente 
entre todos os participantes (Estado e outros)? 

baixo  -> -> alto (código 210) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

34) Em que medida o processo de decisão favoreceu igualdade de oportunidades em termos dos 
contributos dados pelos participantes? 

baixo  -> -> alto (código 211) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

35) Em que medida foi permitido às pessoas falarem e participarem na discussão durante o processo? 
baixo  -> -> alto (código 214) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 
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Secção 5: Desenho do processo 

36) Em que medida cada um dos seguintes tópicos constituiu um motivo para a utilização de uma 
abordagem participativa?  

baixo   -> -> alto (có 116-121) 
a) devolução do poder aos agentes locais (pragmática): 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ] sem relevância 

b) legitimação democrática (normativo): 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ] sem relevância 

c) cumprir os objectivos de forma efectiva/eficiente: 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

d) resolução de conflitos: 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

e) cumprir requisitos legais: 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

f) desenvolvimento de benefícios ambientais: 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

37) O processo foi iniciado de baixo para cima (i.e. com agentes locais) ou de cima para baixo (i.e. com 
agentes externos)? É possível indicar um valor intermédio.   (código 122) 

de baixo para cima -> -> de cima para baixo 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

38) A entidade governamental responsável foi quem iniciou este processo? 

        [ ] Sim [ ] Não (código 130) 

39) Em que medida a entidade responsável participou no processo?  (código 129) 
nunca -> -> -> sempre 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

40) Em que medida a entidade responsável agiu como facilitador, moderador ou mediador no processo? 
nunca -> -> -> constantemente 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

41) Em que medida foi controlado o método de selecção dos participantes (0 = todos podiam participar; 
4 = os participantes foram seleccionados) 
     baixo  -> -> alto (código 137) 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 
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42) Se a selecção dos participantes foi controlada, refira se existiu uma avaliação sobre quem tem um 
papel nas decisões a serem tomadas (i.e. com base numa análise de agentes)?   
      [ ] Sim [ ] Não [ ]sem relevância (código 134) 

43) Em que medida os participantes tiveram oportunidade para desenharem eles próprios o processo? 
     baixo  -> -> alto (código 136) 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

44) Em que medida foram utilizados métodos específicos (questionários, entrevistas, oficinas) para 
facilitar a troca de conhecimentos entre os participantes? Quanto mais estruturado for o método, 
maior classificação deve ser dada. 

baixo  -> -> alto (código 138) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

45) Em que medida foi facilitada/ estruturada a agregação da informação fornecida pelos participantes? 
(e.g. através de votação, classificação, sistema de suporte à decisão…) 

baixo  -> -> alto (código 139) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

46) Em que medida o processo foi moderado ou facilitado? (0 = não facilitado;  4 = completamente 
mediado) 

baixo  -> -> alto (código 140) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

47) Que tipo de processo participativo foi usado (audiência pública, questionário, oficinas de trabalho...):
           (código 141-162) 

Secção 6: Contexto 

48) Existe alguma lei, política ou documento que regule o problema ambiental em análise?  
     [ ] Sim [ ] Não    (código 39) 

49) Em que medida as leis e as políticas vigentes são instáveis (i.e. que mudam frequentemente) ou 
ambíguas (i.e. sujeitas a multi-interpretações)?     (código 43)  

instáveis -> -> estáveis  
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

50) Em que medida foi permitido tomar uma decisão autónoma à escala do problema (Refira o grau 
desde nenhuma margem de manobra (0) até totalmente autónoma ao nível do processo (4))  
           (código 44)  

nenhum espaço ->-> aberto  
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

51) Quantos níveis de governação diferentes estiveram significativamente envolvidos? (e.g. municipal + 
bacia hidrográfica+ região + nacional + supranacional = 5). Para ser contabilizado como 
significativamente envolvido a entidade deve ter estado presente pelo menos num terço das 
reuniões.   [        ]         (código 47) 

52) O processo ocorreu a que nível de governação?       (código 50) 
[ ]0 (municipal) [ ]1 (regional)  [ ]3 (nacional) [ ]4 (internacional) [ ]sem relevância 
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53) Por favor, indique para cada um dos seguintes grupos o seu grau de importância para (ajudar) trazer 

o problema para a discussão? 
a) decisão política prévia (uma lei):                        [ ]0    [ ]1    [ ]2    [ ]3    [ ]4    [ ]sem relevância 

b) autoridade competente:                                                [ ]0    [ ]1    [ ]2    [ ]3    [ ]4    [ ]sem relevância 

c) público em geral:                                                            [ ]0    [ ]1    [ ]2    [ ]3    [ ]4    [ ]sem relevância 

d) projecto de investigação ou de desenvolvimento:   [ ]0    [ ]1    [ ]2    [ ]3    [ ]4    [ ]sem relevância  

54) Para cada um dos seguintes grupos, indique como estão a funcionar as redes sociais. Valores 
negativos indicam o não funcionamento das redes e a falta de confiança. Valores positivos significam 
que as redes funcionam e que existe um bom nível de confiança entre os vários grupos.  
 (-4= não funciona, falta de confiança; 4 = funciona, confiança alta) (código 55, 56) 

a) Entre o público em geral: 

[ ]-4 [ ]-3 [ ]-2 [ ]-1 [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

b) Entre o público e a autoridade competente: 

[ ]-4 [ ]-3 [ ]-2 [ ]-1 [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

c) Entre o público e cientistas: 

[ ]-4 [ ]-3 [ ]-2 [ ]-1 [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

d) Entre as entidades responsáveis e os cientistas: 

[ ]-4 [ ]-3 [ ]-2 [ ]-1 [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

55) Em que medida a participação está institucionalizada e corresponde a uma prática comum no 
contexto local? (código 57)   não comum  -> -> muito comum 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

56) Por favor, refira em que medida o problema ambiental considerado no seu projecto está relacionado 
com: 

     (0= sem importância; 4 = muito importante) (código 59-61) 
a) conservação da natureza (e.g. biodiversidade):     [ ]0     [ ]1     [ ]2     [ ]3     [ ]4     [ ]sem relevância 

b) saúde humana (e.g. poluição):                                  [ ]0     [ ]1     [ ]2     [ ]3     [ ]4     [ ]sem relevância 

c) exploração de recursos naturais escassos:              [ ]0     [ ]1     [ ]2     [ ]3     [ ]4     [ ]sem relevância 

57) Refira a complexidade do problema ambiental e das suas possíveis soluções? (código 63) 

     simples  -> -> muito complexo 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

58) Por favor, indique qual o nível de atenção pública dado ao problema antes do início do processo de 
decisão (mediatização).        (código 72) 

     nenhuma atenção ->-> muita atenção 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 
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59) Em que medida existiu potencial para um conflito de valores, evidenciado por exemplo por uma 

disputa entre agentes?         (código 

74)      baixo  -> -> alto 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

60) Em que medida existiram conflitos sobre o local onde um determinado problema devia ser 
resolvido?  

baixo  -> -> alto (código 75) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

61) Quantas pessoas são afectadas pelo problema?     (código 77) 

[         ] 
62) Em que medida existe possibilidade de ganhos mútuos?    (código 81) 
     baixo  -> -> alto 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

63) Por favor, indique em que medida cada um dos seguintes grupos colaborou no processo e qual o 
nível de compreensão do problema ambiental em questão: 

baixo   -> -> alto 
a) entidades governamentais: 

   cooperação: [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

   compreensão: [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

b) empresas privadas: 

   cooperação: [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

   compreensão: [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

c) organizações da sociedade civil: 

   cooperação: [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

   compreensão: [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

d) indivíduos (e.g. agricultores): 

   cooperação: [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

   compreensão: [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]sem relevância 

 
64) Pretende algum esclarecimento adicional? 
 
65) Caso seja necessário, pedir indicação de outro agente que tenha participado no processo. 



What makes stakeholder participation 
in environmental management work?  
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INVOLVED Questionnaire: English Version      

Section 1: background information 

66) Case study name (project & country): ______________________________________  (code 45) 
67) Additional literature used: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
Author type (1=Mediator, 2=Participant, 3=Researcher (inside), 4=Researcher (externally) 
______________________________________     (code 3, 8) 

68) In which group would you place yourself (more than 1 possible)? 

[ ] farmer 

[ ] representing a farmers organisation 

[ ] representing a nature conservation organisation 

[ ] representing a governmental organisation.  

At what level: [ ] local [ ] regional [ ] national [ ] international 

[ ] private company 

[ ] scientist 

[ ] other: __________________ 

69) What is your age? [ ] <26  [ ] 26-35 [ ] 36 – 45 [ ] 46 – 55 [ ] 56+ 

70) [ ] Male  [ ] Female 

71) When did the process start (year, month)?       (code 15) 

72) When did the process end (year, month)?       (code 16) 

73) When was a decision made (year, month)?       (code 11) 

74) What was your role in the process? 

Section 2: participants’ general impressions 

75) What 3 factors do you think are required to make participation successful in achieving goals in 
environmental management? 

76) What are the main challenges to participation in environmental management in the context of your 
project? 
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77) Based on your project experience, what do you think are the most important outcomes of 

participation? 

78) Can you give a short description of the environmental problem and what is at stake for 
environmental quality and society, both on and off-site?    (code 58) 

Section 3: Results 

79) To what degree did participants provide information (technical information as well as information 
about general aims of the actors) used for developing the output?  

low  -> -> high (code 216) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

80) To what degree did the process develop mutual gains (win-win solutions)?  
low  -> -> high (code 218) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

81) To what extent do the environmental outputs meet the goals specified at the beginning of the 
decision-making process? (0 = the initiator’s environmental goal was fulfilled; -4 = the output is much 
worse for the environment than what the initiator sought; 4 = the output is much better for the 
environment than the initiator aimed at)      (code 220) 

result<<goal -> ->  -> -> result>>goal 

[ ]-4 [ ]-3 [ ]-2 [ ]-1 [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

82) Please rate the feasibility of the agreed measures in the sense of monitoring, controlling, and 
sanction possibilities.  

low  -> -> high (code 227) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

83) To what degree is the output (i.e. selected solution) flexible, incremental and adaptive to new 
knowledge or changing conditions?  

low  -> -> high (code 228) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

84) To what degree do the selected solutions address social, economic and environmental interests as 
well as a long-term perspective?  

low  -> -> high (code 231) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

85) Please indicate the degree to which an existing conflict was resolved through the process (-4 = 
conflict severely intensified or developed; 0 = degree of conflict did not change; 4 = conflict was fully 
resolved).          (code 233) 

intensified -> ->  -> -> resolved 

[ ]-4 [ ]-3 [ ]-2 [ ]-1 [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

86) Please rate the acceptance of the decision by each of the following groups.     
      low  -> -> high (code234-236) 
d) those who have to comply with and 

implement the decision:   [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

e) the competent authority:  [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 
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f) other participants:   [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

87)  To what extent did participants learn and did they better understand the problem after the process?  
low  -> -> high (code 239) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

88) For each of the following indicate to what extent trust was built-up (positive values) or lessened 
(negative values).          (code 243,244) 

less trust -> ->  -> -> more trust 
e) Amongst general public: 

[ ]-4 [ ]-3 [ ]-2 [ ]-1 [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

f) Between public and the competent authority: 

[ ]-4 [ ]-3 [ ]-2 [ ]-1 [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

g) Between public/authority and scientists: 

[ ]-4 [ ]-3 [ ]-2 [ ]-1 [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

89) To what extent was the output economically rational?    (code 246) 
irrational -> ->  -> -> rational 

[ ]-4 [ ]-3 [ ]-2 [ ]-1 [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

90) To what extent was the output socially equitable?     (code 247) 
non-equitable -> ->  -> -> equitable 

[ ]-4 [ ]-3 [ ]-2 [ ]-1 [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

91) Please rate the degree to which the selected solutions, recommendations and decisions are being (or 
will most probably be) implemented and complied with.  

low  -> -> high (code 249, 250) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

Section 4: Actual process 

92) To what degree were important leaders involved, i.e. people whose opinion stakeholders respect in 
relation to the specific issue? 

low  -> -> high (code 173) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

93) To what degree were those who will have to implement the output involved?  
low  -> -> high (code 174) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

94) To what degree was there a ‘legitimate’ representation of all affected parties?  
low  -> -> high (code 175) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

95) Please indicate the relevance in the process for each of the following groups of participants: 
(0= not relevant; 4 = very relevant) (code 177-195) 

a) government agencies with pro-environmental interest: 

      [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4  
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b) government agencies with contra-environmental interests: 

      [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4  

c) private enterprises with pro-environmental interest: 

     [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4  

d) private enterprises with contra-environmental interest: 

      [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4  

e) civil society organisations with pro-environmental interests: 

      [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4  

f) civil society organisations with contra-environmental interest: 

     [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

96) To what degree was there an imbalance of power among participants during the process?  
low  -> -> high (code 204) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

97) To what degree did participants not representing government institutions influence decisions made 
during the process?  

low  -> -> high (code 206) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

98) To what extent did non-state participants receive information from state and non-state participants?  
low  -> -> high (code 208) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

99) Please rate the degree of information exchange taking place through face-to-face discussions 
between all participants (state and non-state)?  

low  -> -> high (code 210) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

100) To what degree did deliberation with equal opportunities to contribute take place amongst 
participants? 

low  -> -> high (code 211) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

101) To what degree were people permitted to initiate discourse and to participate in discourse and 
decision making during the process?  

low  -> -> high (code 214) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

Section 5: Process design 

102) To what degree was each of the following a rationale for using a participatory approach?  
low   -> -> high (code 116-121) 

g) Empowerment (pragmatic): 

      [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

h) democratic legitimacy (normative): 
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      [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

i) effective/efficient achievement of goals: 

     [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

j) conflict resolution: 

      [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

k) fulfilment of legal requirements: 

      [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

l) achievement of environmental benefits: 

     [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

103) Was the process bottom-up (i.e. local stakeholders) or top-down (i.e. external stakeholders) 
initiated? Any value in between is also possible.      (code 122) 

Bottom-up -> -> Top-down 

 [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

104) Was the responsible government institute (i.e. competent authority) the main initiator of the 
process?        [ ] Yes [ ] No (code 130) 

105) To what extent did the competent authority participate in the process:  (code 129) 
never -> -> -> constantly 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

106) To what extent did the competent authority act as facilitator, moderator or mediator in the 
process?       never -> -> -> constant (code 

131) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

107) To what degree was the method of participant selection controlled? (0 = ‘anyone’ could 
participate; 4 = particular participants were selected) 
      low  -> -> high (code 137) 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

108) If participant selection was controlled, was this on the basis of a systematic assessment of who 
was likely to hold a stake in the decisions being made (i.e. on the basis of a stakeholder analysis)? 
       [ ] Yes [ ] No [ ]not relevant (code 134) 

109) To what degree were participants given the opportunity to self-design the process?  (code 

136) 
low   -> -> high 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

110) To what degree was a specific method used (questionnaires, interviews, workshops) to facilitate 
knowledge exchange between participants? The more structured the method, the higher the score 
below.  

low  -> -> high (code 138) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 
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111) To what extent was aggregation of information from participants facilitated/structured? (e.g. 
through voting, classification, decision support system...)  

low  -> -> high (code 139) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

112) To what extent was the process moderated or mediated? (0 = not facilitated;  4 = fully mediated) 

low  -> -> high (code 140) 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

113) What kind of participatory processes were used (drop in centre, public hearing, questionnaire...):
             (code 

141-162) 

Section 6: Contextual 

114) Is there any existing law or agreement that regulates the policy field of the environmental 
problem under consideration?   [ ]Yes [ ] No    (code 

39) 

115) To what degree were the existing laws and agreements uncertain (i.e. frequently changing) or 
ambiguous (i.e. multi- interpretable)?      (code 43)  

uncertain -> -> certain  
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

116) To what degree was autonomous decision-making at the problem scale possible in the context of 
your project? (From no room for manoeuvre (0) to fully autonomous at the process level (4)). 
           (code 44)  

no room -> -> open  
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

117) What was the number of significantly involved different levels of governance? (e.g. municipal + 
catchment + state + national + supranational authority = 5). To be counted as significantly involved, 
an agency must have been present at least at one third of the meetings. [        ] (code 47) 

118) At what governance level did the process take place?      (code 50) 
[ ]0 (municipal) [ ]1 (regional) [ ]2 (province) [ ]3 (national) [ ]4 (international)  

           [ ]not relevant 

119) For each of the following groups indicate how important they were to (help) bring the problem 
onto the agenda?    (0= not important; 4 = very important) (code 52-54) 
e) a previous political decision (a law): [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

f) the competent authority:  [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

g) general public:    [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

h) research or development project: [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

120) For each of the following indicate how well social networks are functioning. Negative values 
indicate non functioning networks and distrust. Positive values mean functioning networks and good 
trust base amongst groups. (-4= not functioning, no trust; 4 = functioning, high trust)(code 55, 56) 
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e) Amongst general public: 

[ ]-4 [ ]-3 [ ]-2 [ ]-1 [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

f) Between public and the competent authority: 

[ ]-4 [ ]-3 [ ]-2 [ ]-1 [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

g) Between public/authority and scientists: 

[ ]-4 [ ]-3 [ ]-2 [ ]-1 [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

121) To what degree was participation institutionalized and common practice in the local context?  
(code 57)     uncommon  -> -> very common 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

122) Please indicate to what extent the environmental problem of your project is related to: 
      (0= not important; 4 = very important) (code 59-61) 

d) nature conservation (e.g. biodiversity): [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

e) human health (e.g. pollution):  [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

f) exploitation of scarce natural 

resources:    [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

123) How complex are the environmental problem and its possible solutions?  (code 63) 

      simple   -> -> very complex 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

124) Please indicate how much public attention there was for the problem before beginning of the 
decision process (media attention).       (code 72) 

      no attention -> -> full attention 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

125) To what degree was there potential for a conflict of values as indicated for example by an actual 
dispute among stakeholders?       (code 74) 

      low   -> -> high 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

126) To what degree was there a conflict over where a certain problem should be solved? (code 

75)       low   -> -> high 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

127) How many people are affected by the problem?     (code 77) 
[         ] 

128) To what degree is there a win-win potential?     (code 81) 

      low   -> -> high 
[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

129) Please indicate to what extent each of the following were cooperative towards the process and 
how well did they understand the environmental issue at stake: 

low   -> -> high 
e) government agencies: 

   Cooperative:  [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 
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   Understanding:   [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

f) private enterprises: 

   Cooperative:  [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

   Understanding:   [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

g) civil society organisations: 

   Cooperative:  [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

   Understanding:   [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

h) individuals (e.g. land users): 

   Cooperative:  [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

   Understanding:   [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]not relevant 

130) Is there anything else we should need to know? 
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Com o apoio das equipas do projeto ForeStake 

O papel dos agentes locais na Gestão Florestal Sustentável 

1. INTRODUÇÃO 

Enquadramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os desafios que se colocam à floresta portuguesa são inúmeros, orientados em torno do desafio 

global – promover a gestão para uma floresta sustentável. Este desafio não é apenas político e 

técnico, mas sobretudo social, implicando uma mudança extrema na forma como olhamos, 

planeamos e gerimos os nossos recursos florestais. Ao longo das últimas décadas, tem-se 

tornado claro que uma melhor gestão dos recursos naturais depende da definição de uma 

estratégia de informação, comunicação, consulta e, principalmente, de participação ativa de 

todos os agentes responsáveis por ou beneficiários dessa mesma gestão. Esta integração 

implica um diálogo continuado entre proprietários e produtores florestais, decisores políticos, 

técnicos florestais, setor privado, investigadores e sociedade civil na construção de uma visão 

partilhada sobre o rumo da floresta, na definição das políticas, das ações e das 

responsabilidades. 

É neste contexto que surge a proposta desta oficina de trabalho, onde partindo de um estudo 

de perceção social transversal sobre a floresta e os problemas que afetam a gestão florestal, 

que inclui os diversos agentes que intervém na floresta nos diferentes níveis, se pretende 

desenvolver um espaço de reflexão e troca de experiências entre agentes cuja cooperação se 

revela essencial.  

 

Objetivo geral 

 

 

Objetivos 

específicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criar um espaço de aprendizagem mútua entre diversos agentes locais, nomeadamente 

proprietários florestais, técnicos florestais, decisores políticos e investigadores, onde se 

discutirão as representações sociais sobre a floresta, as políticas e as medidas de planeamento 

e gestão florestal em vigor e futuras e o papel dos diversos agentes na sua implementação. 

 

1. Refletir acerca das visões sobre a floresta ao nível local, utilizando os resultados do estudo de 

perceção social; 

2. Identificar estratégias para a Gestão Florestal Sustentável (GFS): 

 2.1. Hierarquizar os problemas que afetam a GFS; 

2.2. Identificar soluções/ ações existentes e potenciais para resolução dos problemas; 

2.3. Definir tarefas e meios necessários para a implementação das soluções/ ações; 

2.4. Identificar os agentes responsáveis e delinear os papéis a nível local e global. 

3. Recolher ideias-chave para a redação de uma mensagem aos decisores políticos nacionais 

acerca das principais necessidades locais e da importância da integração dos agentes locais na 

definição da política e dos instrumentos de planeamento e gestão florestal.  
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2. PROGRAMA DA OFICINA 

Introdução 

 

Exercício 1 

 

Exercício 2 

 

Plenário 

Exercício 3 

Avaliação 

 

 

Receção aos participantes, quadro das expetativas e fotos 14h00-14h20 

Apresentação dos participantes 14h20-14h50 

Metodologia e principais resultados do estudo de perceção social 14h50-15h00 

Votação dos problemas e divisão em grupos 15h00-15h10 

Explicação do exercício 15h10-15h15 

Trabalhos de Grupo 15h15-16h45 

Apresentação dos trabalhos 16h45-17h30 

Mensagem aos decisores políticos 17h30-17h50 

Avaliação da sessão e encerramento 17h50-18h00 

 

 

3. DESCRIÇÃO DOS EXERCÍCIOS 

Introdução 

50 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boas-vindas: 

1. Receção e inscrição dos participantes (folha de contactos). Os participantes escrevem o nome 

pelo qual querem ser chamados numa etiqueta. São entregues envelopes com três 

autocolantes e uma carta aleatória. 

2. Pedir aos participantes que escrevam, anonimamente, num post-it (verde) as suas 

expetativas face a este dia e afixem no placar (Figura 1). Se dois participantes chegarem juntos, 

permitir que escrevam em conjunto. 

3. Pedir a cada participante que escolha uma foto que associe à floresta (disponibilizar fotos 

locais que representem boas e más práticas florestais e outros aspetos importantes para a 

floresta) e que a posicionem no quadro da GFS (Figura 2). Pedir que ocupem um lugar na sala. 

4. Breve apresentação dos participantes. Os participantes dizem o seu nome e a sua ligação à 

floresta. Exemplo: sou a Sandra, trabalho na Universidade de Aveiro, estou aqui como 

facilitadora desta sessão e no futuro serei uma pequena proprietária florestal (20/25 min). 

4. Apresentação breve dos objetivos da oficina e do programa da sessão (5 min). Termina às 

14h50. 
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Exercício 1 

Hierarquização 

dos problemas 

20 min 

 

 

 

Apresentação dos problemas que impedem ou limitam gestão florestal identificados no estudo 

de perceção social, afixando-os na figura 2. Utilizar três posters para mostrar donde vêm estes 

resultados. Mostrar a figura 2 e questionar os participantes se concordam, permitir que se 

associem problemas ou adicionar novos (10 min). 

Depois de assegurar que todos os participantes estão satisfeitos com o esquema apresentado, 

pedir que votem no(s) problema(s) que consideram mais prioritário(s), usando os três 

autocolantes fornecidos. Podem colocar os três autocolantes num dos problemas, dois 

autocolantes num e um noutro ou os três em problemas diferentes. Contabilizar os votos e 

salientar os problemas para os grupos de trabalho (10 min).Termina às 15h10 

Exercício 2 

Construção de 

estratégias 

1h30 min 

 

 

 

 

Ainda em plenário, é explicado o exercício 2. O grupo decide o problema que quer discutir. 

Dividir os grupos por cartas (5 min). 

Cada grupo de trabalho terá, no seu espaço de trabalho, marcadores e papel de cenário com a 

figura 3 reproduzida. Para cada problema será construída uma estratégia para resolver o 

problema, com potenciais soluções (entendidas como ações, medidas, mudanças legais, etc.), as 

tarefas necessárias para a sua implementação e os agentes responsáveis. Deverão ser evitadas 

soluções que impliquem grandes estratégias, difíceis de operacionalizar (inicialmente atribuir 

uma hora + meia hora, se necessário). 

O trabalho de grupo pode ser acompanhado por um facilitador (mas apenas para ajudar na 

gestão do tempo e na redação das ideias). Termina 16h15/16h45. 

Plenário 

45 min 

O facilitador pede a cada grupo que apresente sumariamente a estratégia definida (5/10 

minutos a cada grupo). Decorrente das apresentações, o facilitador preencherá a figura 4 com 

as principais ideias da sessão. Termina às 17h30. 

Exercício 3 

Mensagem aos 

decisores 

30 min 

 

 

 

 

 

Este exercício será uma síntese das principais ideias para a redação de uma mensagem, com 

ideias a transmitir aos decisores políticos acerca das necessidades locais e da integração dos 

agentes locais nas decisões e na elaboração da política e instrumentos. 

Perante os resultados apresentados, em plenário, pergunta-se aos participantes – ‘O que 

querem dizer ao poder central?’; ‘O que é que eles têm que fazer?’; Usar os tópicos que vêm 

dos trabalhos de grupo e utilizar frases como ‘o que eu diria aos decisores?’ ou ‘o que gostaria 

que os decisores mudassem?’. Tentar que todos digam pelo menos um aspeto. Este exercício é 

o início de um trabalho conjunto, onde o facilitador, usando as ideias dos agentes locais, 

redigirá uma mensagem aos políticos. Termina às 17h50. 

Avaliação 

10 min 

 

 

 

Pedir que os participantes preencham que um breve questionário de avaliação sobre a oficina 

de trabalho, que foi distribuído no envelope e o coloquem na caixa à saída. Estarão post-it 

disponíveis para deixarem a sua reflexão sobre ‘o que alcançaram com esta sessão?’.  

Encerramento da sessão com foto de grupo. Termina às 18h00. 



Guião para as oficinas de trabalho 

17 Abril 2013 

CESAM, Universidade de Aveiro, Portugal 

Sandra Valente, Celeste Coelho, Cristina Ribeiro 

Com o apoio das equipas do projeto ForeStake 

2. PLANEAMENTO DA OFICINA 

Localização e 

espaços 

 

 

Cada oficina será realizada na área de estudo, em consonância com um organizador local 

(Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, associação local, etc.). Utilizar, preferencialmente, um 

espaço não muito formal, com uma disposição inicial em U, orientado para uma parede que 

possa ser utilizada como placar. Serão necessários pequenos espaços ou salas para os trabalhos 

de grupo.  

Participantes 

 

 

A selecção dos participantes deverá ser baseada numa análise de agentes. Se possível, 

selecionar alguns proprietários florestais (5 no máximo) que representem o perfil-tipo(s) dos 

responsáveis pela floresta (pequenos proprietários, baldios, associação de produtores, etc). O 

grupo ideal será entre 20 a 30 participantes. 

Duração 

 

A duração da oficina deverá ser definida pelos facilitadores, pedindo a opinião do organizador 

local. A metodologia da oficina necessita no mínimo de 4 horas para ser desenvolvida, no 

entanto a duração ideal seria um dia, com cerca de 6 horas de trabalho. 

Facilitadores 

 

 

 

 

 

 

 

Deverão ser selecionados 2 a 3 facilitadores para conduzirem a oficina. Um dos elementos ficará 

responsável pela moderação e condução dos trabalhos, como tal deverá dominar a estrutura e 

os exercícios propostos para a sessão (preferencialmente com experiência na moderação de 

processos participativos, com boa capacidade de comunicação e com facilidade na mediação de 

conflitos e na gestão do tempo). O segundo elemento deverá possuir um conhecimento 

profundo da área de estudo e das temáticas em discussão, apoiando na resolução de dúvidas ou 

questões. Este elemento terá como função apoiar o moderador no que for necessário. Os 

papéis deverão estar bem definidos antes da sessão. Os restantes elementos da equipa deverão 

participar como apoio às diversas tarefas. 

Material 

necessário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Material consumível (Marcadores, papel de cenário, crachás, autocolantes, post-it, 

envelopes, canetas, folhas A4 em branco, etc.) 

2. Impressão do programa 

3. Impressão das frases ‘O que espero deste dia?’ e ‘O que alcancei com este dia?’ – Figura 1 

4. Impressão da frase com ‘Gestão para uma Floresta Sustentável’ e das setas – Figura 2 

5. Fotografias da área de estudo 

6. Impressão dos problemas que resultaram do estudo de perceção: Figura 2 

7. Reprodução do esquema da figura 3 em papel de cenário (1 por grupo). 

8. Folha A4 com o esquema da figura 3 (1 por grupo). 

9. Impressão das imagens e das palavras da figura 4 

10. Impressão da frase ‘Mensagem aos decisores políticos’ 

11. Máquina fotográfica 

12. Lista dos participantes com contatos para atualização 

13. Questionários de avaliação 

14. Sino, relógio 
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5. PREPARAÇÃO DO RELATÓRIO 

No mês seguinte ao desenvolvimento da oficina, deverá ser elaborado um relatório da oficina e enviado para os 

participantes da sessão.  

 

Formato do relatório da oficina de trabalho 

1. Informação geral 

1.1 Localização e data 

1.2 Moderadores da sessão 

1.3 Lista dos participantes 

Nome Entidade (caso se aplique) e contacto 

  

  

  

2. Enquadramento 

2.1. Principais características da área de estudo 

Tipo de floresta, tipo de proprietários, etc. 

2.2. Resumo das principais questões abordadas 

Referência aos principais problemas colocados à área de estudo, etc. 

3. Resultados 

3.1. Problemas identificados 

Resumo do exercício 1 

3.2. Estratégias definidas 

Resumo do exercício 2 e 3 

(incluir uma foto com os esquemas feitos pelos grupos) 

3.3. Mensagem aos decisores políticos 

Resumo dos resultados e da discussão. 

4. Avaliação 

Comentários e avaliação dos moderadores. Adaptações efetuadas, dificuldades encontradas. 
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Com o apoio das equipas do projeto ForeStake 

Figura 1: Expetativas e ganhos 

 

 

Figura 2: Gestão para uma Floresta Sustentável 
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Figura 3: Estratégia para a resolução do problema selecionado 

 

 

 

 

Figura 4: Quadro de sistematização 
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Annex 6: Report of the experimental workshop 



 

 



Relatório da oficina experimental de trabalho 
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CESAM, Universidade de Aveiro, Portugal 

Sandra Valente, Cristina Ribeiro, Celeste Coelho, 

Com o apoio das equipas do projeto FORESTAKE 

O papel dos agentes locais na Gestão Florestal Sustentável 

1. INFORMAÇÃO GERAL  

1.1. Local e data: Universidade de Aveiro, 15 de março de 2013 

1.2. Moderadores da sessão: Sandra Valente & Cristina Ribeiro 

1.3. Participantes: 14 participantes 

Nome Tipo de participante 

Ana Alexandra Costa Investigador - UTAD 

Anne Karine Boulet UA 

Celeste Coelho UA 

Filipa Torres UTAD 

José Gaspar ESAC 

João Fernandes CM Mação 

José Portela UTAD 

Lúcia Saldanha ESAC 

M. Beatriz Fidalgo ESAC 

Manuel Tibério UTAD 

Nuno Bragança Técnico - AFLOMAÇÃO 

Raúl Salas ESAC 

Rui Pinto UTAD 

Tiago Correia ESAC 

1.4. Objetivos da oficina experimental 

A oficina de trabalho a realizar nas áreas de estudo teve como objetivo criar um espaço de 

aprendizagem mútua entre agentes locais e investigadores, onde se discutirão as 

representações sociais sobre a floresta, a adequação das políticas e das medidas de 

planeamento e gestão florestal em vigor e o papel dos diversos agentes na sua implementação. 
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2. Metodologia e resultados 

2.1. Hierarquização de problemas 

Numa primeira fase, e depois dos participantes terem escolhido uma fotografia relacionada com o 

mundo rural e/ou a floresta, em plenário, foi pedido que cada um identifica-se o que a sua fotografia 

representava para si. De um modo geral, as fotografias apresentadas remeteram para a falta de gestão 

da floresta e as consequências que daí advêm (falta de condução dos povoamento, erosão dos solos, os 

incêndios, etc…), a representação de práticas ou atividades rurais que se perderam no tempo, a 

representação de paisagens rurais harmoniosas, a utilização de técnicas que permitem a manutenção de 

áreas rurais.  

Numa segunda fase, e com base no estudo de perceção previamente efetuado a diferentes agentes 

nacionais e locais o moderador apresentou os problemas que afetam a floresta do concelho de Mação. 

Problemas da floresta de Mação resultantes de estudo de perceção 

Incêndios florestais  

Despovoamento das áreas rurais 

Envelhecimento 

Abandono das atividades agro-silvo-pastoris 

Falta de limpeza da floresta 

Minifúndio 

Desinteresse dos proprietários 

Instabilidade legal e institucional 

Burocracia 

Gestão florestal intensiva 

Pargas e doenças 

Em plenário, a lista de problemas foi validada, sendo que a gestão florestal intensiva foi reformulada 

para exploração florestal intensiva / silvicultura intensiva. Foram ainda acrescentados os seguintes 

problemas: 

 - Escassa comercialização; 

 - Ausência de política florestal de médio e longo prazo; 

 - Falta de comunicação e participação (sentido de comunidade); 

 - Propostas técnicas que não correspondem à racionalidade dos proprietários florestais; 

 - Inadequação das políticas e dos modelos de gestão propostos à realidade 
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Na terceira fase, procedeu-se à votação dos problemas considerados prioritários sendo que cada 

participante disponha de 3 votos para utilizar livremente no(s) problema(s) que considerassem 

prioritária a sua resolução. 

O despovoamento das áreas rurais e a falta de comunicação e participação o abandono das actividades 

agro-silvo-pastoris e a comercialização foram os problemas mais votados. Problemas como as pragas e 

doença, a burocracia e exploração florestal intensiva/ silvicultura intensiva não obtiveram qualquer 

voto. 

Votação dos problemas considerados prioritários 

Problemas Votos 

 

Despovoamento das áreas rurais 8 
Falta de comunicação e participação 
(sentido de comunidade) 

5 

Abandono das atividades agro-silvo-
pastoris 

4 

Comercialização 4 
Incêndios florestais 3 
Instabilidade legal e institucional 3 
Minifúndio 2 
Propostas técnicas não correspondem à 
racionalidade dos proprietários florestais 

2 

Falta de limpeza da floresta 1 
Inadequação dos modelos e políticas 
propostos à realidade 

1 

Envelhecimento 1 
Politica Florestal de médio e longo prazo 1 
Desinteresse dos proprietários 1 

 

2.2. Construção de estratégias 

Com o objetivo de definir estratégias para a resolução de alguns dos problemas identificados 

anteriormente foi proposto que os participantes formassem grupos e no seio destes definissem qual o 

problema que consideravam prioritário resolver. Partindo do problema identificado cada grupo definiu a 

uma estratégia identificando o objetivo da estratégia, as tarefas a desenvolver e os agentes 

responsáveis pela execução pela sua execução. Cada grupo sintetizou a sua ideia numa tabela. 

  



Relatório da oficina experimental de trabalho 

Março 2013 

CESAM, Universidade de Aveiro, Portugal 

Sandra Valente, Cristina Ribeiro, Celeste Coelho, 

Com o apoio das equipas do projeto FORESTAKE 

Grupo das espadas - Problema a resolver: Despovoamento das áreas rurais 

Elementos:  Anne Karine Boulet  

    Beatriz Fidalgo 

    José Portela 

    José Gaspar 

 

Estratégia a implementar para minimizar o impacto do despovoamento das áreas rurais 

 

Grupo das copas - Problema a resolver: Falta de comunicação e participação (sentido de comunidade) 

Elementos:  Celeste Coelho  

    Filipa Manso 

    Lúcia Saldanha 

    Tiago Correia 

Objetivo O que fazer? Como fazer? Quem faz? 

Repovoar o território 

Saúde, escolas, transporte 
comercial 

 
Autarquias 
Organismos públicos 
centrais 

Criar novas oportunidades 
a partir dos recursos 
existentes 

Estrutura local de ação 
(com técnicos) 

IN 

Diagnóstico de 
identificação de 
oportunidades de 
desenvolvimento 
(produtos) a partir de 
trabalho existente 

Comunidade 
Instituições 

Ensaios demonstrativos 
(das soluções locais) 

Agricultores 
Produtores 
Técnicos locais 

Criar/reformular o “Know 
Kow “ Técnico 

Adaptar a oferta 
formativa às atividades/ 
recursos locais 

Escolas Profissionais, 
Escolas Superiores 

Abordagem sistémica ao 
nível da formação 

Rever legislação 
uso/posse da terra 
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Com o apoio das equipas do projeto FORESTAKE 

Estratégia a implementar para minimizar o impacto da falta de comunicação e participação  

 

Grupo dos ouros - Problema a resolver: Incêndios rurais 

Elementos:  Alexandra Costa  

    João Fernandes 

Manuel Tibéro 

    Nuno Bragança  

    Rui Pinto 

Estratégia a implementar para minimizar o impacto da falta de comunicação e participação  

 

 

 

 

O que fazer? Como fazer? Quem faz? Objetivo 

Dinamizar e direcionar 
a comunicação no 
sentido de promover o 
conceito de 
comunidade e partilha 

Ganho de confiança Integração de voluntários Comunidade 
ONG,s 
CID 
Empresas 
Autarquias 

Rede de discussão 
Forum com representação 
das diferentes áreas de 
interesse 

Objetivo O que fazer? Como fazer? Quem faz? 

Prevenir os incêndios 
rurais 

Vigiar 

Renovação de apoios à vigilância 
fixa e móvel (extintas atualmente) 

Organismo central 

Melhorar a formação de vigias 
CNR 
ICNF 

Informar 

Criar telenovelas onde serão 
abordados temas florestais 

Empresas 
Criar programas televisivos sobre 
bens transacionáveis na floresta 

Legislar 
Financiar limpeza, criação de 
mosaicos, etc… 

Organismos públicos 
centrais e/ou locais 

Criar figura de extensionista Associações florestais 

Integrar 

Criar “pastor-vigia” da comunidade Autarquias 

Criar programas de utilizador 
responsável 

Associações florestais 
Autarquias 
etc… 
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2.3. Agentes diferentes papéis diversos 

A apresentação das estratégias definidas por cada grupo foi feita em plenário, onde a facilitadorada 

sessão procedeu a uma síntese da informação apresentada tendo como objetivo definir o que depende 

dos participantes presentes, enquanto investigadores e ou agente locais, e o que não depende deles.  

O que depende de nós investigadores/ agentes locais? 

- Extensão rural  

- Pastor-vigia 

- Programas voluntários 

- Novas oportunidades com base nos recursos 

existentes (identificar implementar) 

- Melhorar/ adequar oferta formativa 

Onde nós, investigadores/ agentes locais, podemos participar / cooperar  

 

- Comunicação / comunidade aumentando a 

participação social em meio rural  

- Fóruns 

 

 

O que não depende de nós 

 - Formação de vigias 

 - Programação temática 

 - Financiar a prevenção 

 - Equipamentos/ serviços básicos 

 - Revisão posse/uso da terra - cadastro 
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2.4. Mensagem aos decisores políticos 

Tendo como objetivo a redação de um briefing, com ideias a transmitir as decisores políticos acerca das 

necessidades locais e da integração dos agentes locais nas decisões e na elaboração da política e dos 

instrumentos que permitem o desenvolvimento sustentável da floresta, cada participante na qualidade 

de investigador/ agente local “deixou” a sua mensagem. 

Mensagem aos decisores políticos  

Mensagens 

 

- Mediatismo dado à floresta na primavera 
/MAMAOT 
- Repensar o território 
- Repovar o território 
- Os incêndios de verão combaten-se no inverno 
- Floresta oportunidade / política de emprego 
- Política de fomento à natalidade 
- Repensar as estratégias de análise dos 
problemas (baixo para cima) 
- Abordagem sistémica aos problemas do 
território 
- Formação adequada de aproveitamento dos 
recursos 
- Dar formação aos membros Economia Política 
Florestal 

(começar com uma visita de estudo) 
- Definição política de médio a longo prazo 
- Áreas rurais  para viver não para sobreviver 
- Estratégias adotadas ao contexto local 
- Descentralizar a decisão 
- Valorizar o setor agrário  
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3. Conclusões/ notas para melhoria 

Tendo presente o objetivo da oficina experimental verificou-se que é necessário ter em atenção os 

seguintes pontos: 

Pontos a rever/alterar:  

- Apresentar/afixar informação: i) titulo do projeto; ii) financiamento e iiI) agentes integrados no estudo 

de perceção; 

- Adaptar o exercício de quebra-gelo ao tempo disponível para cada oficina de trabalho; 

- Repensar a construção do cartaz do exercício 1 tendo em atenção a hierarquização dos problemas; e 

- Rever a formação/ distribuição dos grupos. 

Sugestões para melhor dinamização da sessão:  

- No início da sessão pedir aos participantes que desliguem os telemóveis; 

- Controlo dos tempos para a realização das diferentes tarefas deve ser mais efetivo; e 

- Dar oportunidade a todos os participantes de intervirem nos diferentes momentos de participação. 
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Annex 7: Report of the key-stakeholder workshop of the municipality of Mação 
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1. INFORMAÇÃO GERAL  

1.1. Local e data: Auditório do Centro Cultural Elvino Pereira em Mação, 22 de abril de 2013 

1.2. Moderadores da sessão: Sandra Valente, Cristina Ribeiro & Celeste Coelho 

1.3. Agentes convidados: 10 participantes 

Os agentes convidados para a oficina de trabalho foram: 

− representante da Câmara Municipal (Presidência, GTF e Proteção Civil); 

− representante das Juntas de freguesia do concelho; 

− representante das Zonas de Intervenção Florestal existentes no concelho; 

− representante das associações e cooperativas, relacionadas com a floresta, que 

intervêm no concelho (Aflomação, Melbandos, Pinhal Maior e Bombeiros de Mação); 

− representante da industria do setor da madeira (AJI); 

− Proprietários Florestais 

− representante da Guarda Nacional Republicana 

− representante do Instituto de Conservação da Natureza e das florestas 

− representante da Convenção das Nações Unidas do Combate a Desertificação 

Lista de Participantes: 

Nome Tipo de participante 

Afonso Matias Representante da ZIF de Ortiga 

António Louro Representante da CM 

Carlos Leitão Presidente da Junta de Freguesia de Cardigos 

João Fernandes Representante da Proteção Civil 

Jorge Augusto  Representante da AJI 

Luísa Alves Técnica da Melbandos 

Luís Jana Representante da Proteção Civil 

Pedro Jana Comandante dos Bombeiros 

Maria Inês Mariano Técnica da Aflomação 

Nuno Bragança Presidente da Junta de Freguesia do Carvoeiros 
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1.4. Programa da oficina 

Introdução Receção aos participantes, quadro das expectativas e fotos  14h00-15h00 

  Abertura e apresentação dos participantes    15h00-15h10 

Exercício 1 Metodologia e principais resultados do estudo de perceção social 15h10-15h20 

  Votação dos problemas em plenário e divisão em grupos  15h20-12h25 

Exercício 2 Explicação do exercício      15h25-15h30 

Trabalhos de Grupo       15h30-16h45 

Plenário Apresentação dos trabalhos      16h45-17h30 

Ideias-chave para os decisores políticos    15h45-16h15 

Exercício 3 Mensagem aos decisores políticos     17h30-17h50 

Avaliação Avaliação da sessão, divulgação da conferência e encerramento 17h50-18:00 

2. ENQUADRAMENTO 

2.1. Área de estudo: município de Mação 

As principais características do município de Mação são: 

− integrado numa zona climática de transição entre o Atlântico e o Mediterrâneo; 

− regista valores de precipitação desde 1000 mm no Norte para menos de 600 mm por 

ano no Sul; 

− solos pobres e pedregosos / Cambissolos Húmicos 

− declives superiores a 20º; 

− rochas metamórficas e xistos; 

− dominância de sistemas agro-silvo-pastoris até meados do século XX 

− a floresta e os matos correspondem aos usos de solo dominantes, respetivamente 53% 

e 34% da área do município. 

− dominância das espécies Pinus pinaster (65% da área florestal) e Eucalyptus globulus 

(34%); 

− predominância de áreas florestais privadas de pequena dimensão, geralmente na posse 

de proprietários residentes com mais de 64 anos ou de não residentes; 
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− ausência de gestão florestal ou gestão florestal individual e baseada na limpeza das 

propriedades, cortes e desramações; 

− mais de 80% da área florestal do município ardeu em 2003 e 2005; 

− grandes investimentos em DFCI; 

− 7338 habitantes / densidade populacional de 18,4 hab/km2 (2011); 

− Perda de mais de 65% da população residente desde os anos 50s. 

Imagens ilustrativas da paisagem agro-florestal no concelho de Mação 

2.2. Resultados do estudo de perceção social do projeto ForeStake 

O estudo de perceção social incluiu representantes de entidades nacionais e regionais 

responsáveis pela política florestal nacional, técnicos locais, pertencentes a organizações 

governamentais e não-governamentais com intervenção no setor florestal e agentes locais, 

população e proprietários florestais da área de estudo do município de Mação 

Os resultados do estudo de perceção evidenciaram que os problemas identificados a nível 

nacional correspondem genericamente aos indicados pelos agentes locais e/ou população 

residente no município de Mação.  

Os incêndios florestais foram reconhecidos por todos os inquiridos como o principal problema 

que afeta a floresta de Mação. Em 2003, estes eventos afetaram cerca de 80% da floresta de 

Mação e em muitas áreas do concelho ainda se verificam os impactos desses eventos. 
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O abandono do mundo rural foi o segundo constrangimento mais referido, relacionado com 

três problemas interligados, nomeadamente o despovoamento das áreas rurais (Mação perdeu 

mais 65% da sua população desde dos anos 50s), o envelhecimento da população residente (os 

que ficaram são os mais velhos, hoje 40% da população tem mais de 64 anos) e o abandono das 

atividades agro-silvo-pastoris (os residentes foram pouco a pouco abandonando a agricultura e 

o pastoreio, a floresta e os matos cresceram para estas áreas, mas a não gestão deste território 

desenvolveu uma paisagem altamente combustível). 

Adicionalmente, a dimensão da propriedade florestal dominante no Norte e Centro de Portugal 

são as micro-parcelas (existem parcelas com menos de 200 metros quadrados). Por herança, 

foi-se dividindo o território em parcelas cada vez mais pequenas, cuja gestão não é rentável, 

por não beneficia das economias de escala. Mas os resultados dos inquéritos demonstram que 

este problema não é identificado pelos proprietários florestais e pelos habitantes. A posse da 

terra ainda é algo bastante importante nestas áreas. E quando não é dá lugar ao absentismo e 

desinteresse dos proprietários, muitos ausentes da sua terra natal, que às vezes nem sabem 

onde estão as suas parcelas. 

Se ao nível dos agentes e técnicos florestais existe um conhecimento generalizado sobre a 

política florestal e os instrumentos disponíveis para o planeamento e gestão florestal. Este 

conhecimento é muito baixo ou inexistente nos inquiridos do concelho de Mação, quer sejam 

ou não proprietários florestais. De qualquer forma, é consensual a instabilidade legal e 

institucional e a burocracia existente. Leis instáveis, instituições e competências sempre em 

mudança num setor que exige planeamento e gestão a longo prazo, bem como, procedimentos 

e requisitos infindáveis foram constrangimentos apontados.  

1.5. Objetivos da oficina experimental 

A oficina de trabalho a realizar na área de estudo de Mação tem como objetivo criar um espaço 

de aprendizagem mútua entre agentes locais e investigadores, onde se discutem as 

representações sociais sobre a floresta, a adequação das políticas e das medidas de 

planeamento e gestão florestal em vigor e o papel dos diversos agentes na sua implementação. 
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3. Metodologia e resultados 

3.1. Quadro das expectativas e fotos 

Na receção, após registo de presença, foi solicitado a cada participante, individualmente, que 

respondesse à questão “o que espero deste dia?”. Os participantes registaram, anonimamente, a sua 

resposta num post-it e afixaram-na no cartaz identificado com a questão colocada. De um modo geral os 

participantes esperavam: colocar informação dos post-it. 

Expectativas dos participantes para a oficina de trabalho 

- Aumentar conhecimento, melhorar 

competências pessoais e profissionais. 

Contribuir para um mundo e ambientes 

melhores 

 

- Ser esclarecido sobre ordenamento 

florestal e exploração florestal 

- Uma política florestal sustentável 

- Um maior interesse pela floresta, pelos 

produtores florestais 

- Pela primeira vez vamos ter a presença de 

cientistas e população em geral pelo que 

tenho uma expectativa muito interessante 

para esta oficina de trabalho 

- Aprender e aprender novas abordagens e 

conhecimentos!!! 

- Espero que desta oficina resulte em 

algumas medidas importantes para bem da 

floresta 

- Espero conseguir partilhar ideias e 

conceitos que permitam melhorar a 

situação florestal de Mação 

- Como vamos conseguir a situação atual  

     - Condições para atrair população  

     - Melhoria da paisagem 

Numa segunda fase os participantes foram convidados a escolher uma fotografia, representativas de 

boas e más práticas florestais e outros aspetos importantes para a floresta de Mação, e a identificar se 

estão em presença de uma situação que consideram que seja positiva ou negativa para a gestão para 

uma floresta sustentável em Mação.  
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De um modo geral, as fotografias representativas de falta de gestão da floresta e das consequências que 

daí advêm (os incêndios, erosão dos solos, falta de condução dos povoamento) e do abandono das áreas 

rurais e do mundo agrícola foram identificadas como situações negativas para a gestão para uma 

floresta sustentável. Por sua vez, as fotografias representativas da manutenção de áreas agrícolas, da 

exploração de áreas de lazer no espaço rural, e a utilização de técnicas que permitem a manutenção de 

áreas rurais são foram identificadas como situações para a gestão para uma floresta sustentável.  

Seleção de fotografias para o cartaz “Gestão para uma floresta Sustentável” 

  

Numa terceira fase e já em plenário, os moderadores e participantes procederam à sua apresentação e 

identificaram a relação que esperam ter com a floresta em 2020 

De seguida, o moderador procedeu a uma breve apresentação dos objetivos do projeto Forestake e da 

oficina de trabalho.  
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3.2. Hierarquização de problemas 

Num primeiro momento, e com base no estudo de perceção previamente efetuado a diferentes agentes 

nacionais e locais o moderador apresentou os problemas que afetam a floresta do concelho de Mação. 

Problemas da floresta de Mação resultantes de estudo de perceção 

Incêndios  

Envelhecimento / Despovoamento 

Abandono das atividades agro-silvo-pastoris 

Falta de limpeza da floresta 

Minifúndio 

Desinteresse dos proprietários 

Burocracia / Instabilidade legal e institucional 

Pargas e doenças 

Em plenário, a lista de problemas foi validada e acrescentada dos seguintes problemas:  

− Baixa rentabilidade; e  

− Fundos desadequados 

Na terceira fase, procedeu-se à votação dos problemas considerados prioritários sendo que cada 

participante disponha de 3 votos para utilizar livremente no(s) problema(s) que considerassem 

prioritária a sua resolução. 

O abandono das atividades agro-silvo-pastoris, o minifúndio e o desinteresse dos proprietários foram os 

problemas mais votados. Problemas como os incêndios, as pragas e doença, a baixa rentabilidade e os 

fundos desadequados não obtiveram qualquer voto. 

Votação dos problemas considerados prioritários 

Problemas Votos 

 

Abandono das atividades agro-silvo-pastoris 9 

Minifúndio 9 

Desinteresse dos proprietários 7 

Falta de limpeza 2 

Burocracia / Instabilidade legal e institucional 2 

Envelhecimento / Despovoamento 1 
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3.3. Construção de estratégias 

Com o objetivo de definir estratégias para a resolução de alguns dos problemas identificados 

anteriormente foi proposto que os participantes formassem grupos e no seio destes definissem qual o 

problema que consideravam prioritário resolver. Partindo do problema identificado cada grupo definiu a 

uma estratégia identificando o objetivo da estratégia, as tarefas a desenvolver e os agentes 

responsáveis pela execução pela sua execução. Cada grupo sintetizou a sua ideia numa tabela. 

Grupo 1 - Problema a resolver: Abandono das atividades agro-silvo-pastoris 

Elementos:  Afonso Matias 

    João Fernandes  

    Luísa Alves 

Estratégia a implementar para minimizar o impacto do despovoamento das áreas rurais 

Objetivo O que fazer? Como fazer? Quem faz? 

Reverter o 

abandono das 

atividades agro-

silvo-pastoris 

-Criação de rebanho 

comunitário 

-Venda de leite, 

derivados, animais e/ou 

outros produtos 

- Incentivar à criação de uma 

associação ou alargamento 

de funções já existentes. 

(Técnico, Pastor, 

Administrativo)  

-Contributo associado 

-Quadro comunitário 

- Parqueamento – plano de 

exploração 

Gestão conjunta dos 

terrenos agrícolas 

- Criação /Utilização de 

Associação 

- Contributo associado 

numa pequena parte 

- Contributo a nível 

central para arranque 

numa fase inicial 

Venda de produtos 

agrícolas 

- Centrais / Cadeias de 

escoamento / exportação 
- Associação / 

Departamento 

comercial 
- Criação / Investimento em 

nichos de mercado 

Criação de sistema de 

irrigação dos campos 

agrícolas 

- Captação de água (Tejo) / 

Abertura de furos, linhas de 

água naturais 

- Associados / Poder 

Central 

Certificação de madeira 
- Utilização de boas práticas 

florestais (uso correto do 

solo, escolha/ seleção de 

espécies, diversificação de 

espécies) 

- Associação / Poder 

Central em fase inicial 
Boas práticas florestais 

Consociação de espécies - Não utilizar mais de 50 há 

da mesma espécie, rede de 

infraestruturas (viária)  

-Poder Central 

-Parcerias Dinamização das ZIF 
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Trabalho de Grupo 1 / Apresentação e resultados 

Grupo 2 - Problema a resolver: Minifundio 

Elementos:   Jorge Augusto 

    Maria Inês Mariano 

Nuno Bragança 

Estratégia a implementar para minimizar o impacto do despovoamento das áreas rurais 

 

 

 

 

Objetivo O que fazer? Como fazer? Quem faz? 

- Minifúndio 

- Aumentar a escala 

- ZIF - OPF 

 - Agrupamento de 

proprietários  
- Proprietários / OPF 

- Emparcelamento - Estado / Proprietários 

- Articular o aumento 

de escala 

- Regulamento interno - OPF / Proprietários 

- Definir obrigações de 

cada agente 
- Estado 

- Efetuar e garantir a 

GFS 

- Estado / OPF / 

Proprietários 

- Incentivar o aumento 

da escala 

- Diferenciação no 

quadro comunitário 

- Estado  
- Fiscalidade 

diferenciada 

 
- Benefícios fiscais para 

associados de grupo 

- Planear e estudar o 

aumento de escala 

- Comissão de 

acompanhamento 

- OPF / Estado 

- Universidade 
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Trabalho de Grupo 2 / Apresentação e resultados 

Grupo 3 - Problema a resolver: Minifúndio 

Elementos:  António Louro  

    Carlos Leitão 

    Pedro Jana 

Estratégia a implementar para minimizar o impacto do despovoamento das áreas rurais 

 

 

 

 

Objetivo O que fazer? Como fazer? Quem faz? 

- Reduzir o impacto do 

minifúndio 

- ZIF’s – Gestão total 

-Alterar as leis das ZIF’s 

 - Não aderentes 

 - ZIF Condomínio – 

gestão total 

 - Criação de conceito – 

empresas de aldeia 

- Estado 

- Central Biomassa 

- Criar medidas de 

apoio cariz territorial 

-Estado 
- Impulsionar a criação 

de fundos de 

investimento florestal / 

rural 

- Emparcelamento 

- Criar quadro 

legislativo para 

incentivar 

emparcelamento após 

grandes incêndios 

florestais 

- Proprietários 
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Trabalho de Grupo 3 / Apresentação e resultados 

 

3.4. Agentes diferentes papéis diversos 

Em plenário e paralelamente com a apresentação das estratégias definidas, no seio de cada grupo, a 

moderadora da sessão procedeu a uma síntese da informação apresentada tendo como objetivo definir 

o que depende dos participantes presentes, enquanto agente locais, e o que não depende deles.  

Sistematização das intervenções 

 

   

 
O que depende de nós 

agentes locais? 

Participação 
O que não depende de nós 

Reverter o 

abandono das 

atividades 

agro-silvo-

pastoris 

- Dinamização associativa - Apoio técnico 

- Equipas de trabalho 

conjuntas 

- Fundos nacionais / 

europeus à criação e 

dinamização associações 

na fase inicial 

Minifúndio 

- ZIF / OPF Incorporação da realidade 

local  

+ comissão 

acompanhamento  

- Fiscalidade / Incentivos 

Reduzir o 

impacto do 

minifúndio 

  

- Clarificação lei das ZIF 

- Fundos de investimento 

- Adequar quadro 

legislativo pós incêndio 
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3.5. Mensagem aos decisores políticos 

Tendo como objetivo a redação de um briefing, com ideias a transmitir as decisores políticos acerca das 

necessidades locais e da integração dos agentes locais nas decisões e na elaboração da política e dos 

instrumentos que permitem o desenvolvimento sustentável da floresta, cada participante na qualidade 

agentes locais “deixaram” a sua mensagem. 

Mensagem aos decisores políticos  

Mensagens 

 

1. “Nós temos uma doença grave e terminal 

e que necessita de um remédio forte e 

drástico” (ZIF – medidas propostas) 

2. Revisão lei de propriedade da terra 

3. Título da propriedade – simplificação 

4. Planos Estáticos -> Dinâmicos (ARCGIS) 

5. Clarificação lei das ZIF´s 

6. Investimento área piloto 

7. Fiscalidade positiva 

3.6. Encerramento da sessão 

No final da sessão a moderadora agradeceu a presença de todos os presentes e apelou a participação na 

conferência final do projeto Forestake – “Participar no rumo e no cuidar da floresta portuguesa: um 

repto para todos?” A oficina de trabalho “O papel dos agentes locais na Gestão para uma Floresta 

Sustentável” foi concluída com uma fotografia de grupo. 
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Fotografia de grupo 
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Annex 8: Evaluation questionnaire of the workshop 

8.1. Participants Version 

8.2. Facilitators Version 



 

 



 

 

Avaliação da oficina de trabalho - Participantes 

Parte 1: Informação geral 

1) Em qual dos seguintes grupos se insere (pode 

escolher mais do que 1 opção)? 

[  ] Entidade governamental 

A que nível: [ ] submunicipal [ ] municipal 

[  ] Associação Florestal, OPF, ZIF 

[  ] Outras associações 

[  ] Proteção civil ou bombeiros 

[  ] Setor privado 

[  ] Proprietário florestal 

[  ] Cidadão 

[  ] Investigador 

[  ] Outro: __________________ 

 

2) Porque decidiu participar? 

[  ] Fui convidado 

[  ] Conheço o projeto 

[  ] Interesso-me pela temática da oficina 

[  ] Por influência de outros agentes locais 

[  ] Por ordem superior 

[  ] Curiosidade 

[  ] Outra:_________________________ 

 

 

 

Parte 2: Avaliação da metodologia 

1) Como classifica o seu nível de conhecimento sobre 

os temas abordados na sessão? 

baixo -> alto 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

2) Considerou os exercícios adequados aos objetivos 

da sessão? 

baixo -> alto 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

3) Considera que houve uma participação justa e 

equitativa de todos os participantes? 

baixo -> alto 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

4) Como classifica o seu contributo relativamente ao 

resultado final? 

baixo -> alto 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

 

5) Em que medida concorda com o resultado final? 

baixo -> alto 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

6) Em que medida a metodologia (exercícios e 

moderadores) favoreceu igualdade de 

oportunidades a todos os participantes? 

baixo -> alto 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

7) Como classifica o seu nível de conhecimento sobre 

os temas abordados, após a oficina de trabalho? 

baixo -> alto 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

 

 

 

Parte 3: Participação pública 

8) Considera importante a realização de sessões de 

participação pública para a tomada de decisão 

relativamente à floresta? 

baixo -> alto 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

9) Considera relevante a sua participação nestas 

sessões? 

baixo -> alto 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

 

 

10) Selecione os três aspetos mais importantes para o 

sucesso da participação dos agentes na tomada 

de decisão relativamente à floresta? 

a) Seleção dos participantes [  ] 

b) Metodologia da sessão [  ] 

c) Presença de um facilitador [  ] 

d) Não existir desequilíbrios de poder 

entre os participantes  [  ] 

e) Confiança entre agentes [  ] 



 

 

f) Interesse da temática [  ] 

g) Retorno ou implementação dos 

resultados da participação [  ] 

h) Outros:___________________ [  ] 

i) Não sei/ Não responde [  ] 

Avaliação da oficina de trabalho– Facilitadores 

Parte 1: Informação geral 

1) Em que área científica se enquadra (pode escolher mais do que 1 opção)? 

[  ] Ambiente e Alterações Globais 

[  ] Ciências Agronómicas e Florestais  

[  ] Ciências Sociais 

[  ] Outra: __________________ 

 

2) Qual a sua participação na oficina de trabalho? 

[  ] Facilitador/ moderador 

[  ] Apoio enquanto elemento da equipa 

[  ] Outra:_________________________ 

 

3) Refira a sua experiência em sessões de participação pública? 

[  ] Nunca tinha tido moderado ou participado 

[  ] Nunca tinha tido moderado, mas já tinha participado 

[  ] Tenho experiência em sessões participação com agentes locais 

[  ] Outra:_________________________ 

 

Parte 2: Avaliação da metodologia 

11) Que nível de conhecimento considera necessário ao facilitador sobre os temas abordados (gestão florestal) 

para moderar a sessão? 

baixo -> alto 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 Comentários:________________________________________________________ 

 

12) Considerou os exercícios adequados aos objetivos da sessão? 

baixo -> alto 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 Comentários:________________________________________________________ 

 

13) Considerou os exercícios adequados ao tipo de agentes presentes na sessão? 

baixo -> alto 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 Comentários:________________________________________________________ 

 

14) Considera que houve uma participação justa e equitativa de todos os participantes? 

baixo -> alto 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 Comentários:________________________________________________________ 

 

15) Em que medida considera o resultado final fruto das visões e contributos de todos os participantes? 

baixo -> alto 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 Comentários:________________________________________________________ 



 

 

 

16) Em que medida a metodologia (exercícios e moderadores) favoreceu igualdade de oportunidades a todos os 

participantes? 

baixo -> alto 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 Comentários:________________________________________________________ 

 

17) Em que medida avalia a disponibilidade dos participantes continuarem a participar após esta oficina? 

baixo -> alto 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 Comentários:________________________________________________________ 

 

18) Em que medida avalia a disponibilidade dos participantes continuarem a participar após esta oficina? 

baixo -> alto 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 Comentários:________________________________________________________ 

 

19) Em que medida considera útil a implementação desta metodologia em grupos mais específicos, como por 

exemplo proprietários florestais de uma ZIF, ou associação de compartes mais pequenos como as freguesias  

 

20) Em que medida considera possível a utilização desta metodologia por alguns dos agentes locais que 

participaram na sessão? 

baixo -> alto 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 Comentários:________________________________________________________ 

 

9) Selecione os três aspetos mais importantes para o sucesso da participação dos agentes na tomada de decisão 

relativamente à floresta? 

j) Seleção dos participantes  [  ] 

k) Metodologia da sessão  [  ] 

l) Presença de um facilitador  [  ] 

m) Não existir desequilíbrios de poder entre os participantes  [  ] 

n) Confiança entre agentes  [  ] 

o) Interesse da temática  [  ] 

p) Retorno ou implementação dos resultados da participação [  ] 

q) Outros:___________________  [  ] 

r) Não sei/ Não responde  [  ] 



 


