REFORMA DA FLORESTA
15 AGO 16
PM decide criar Grupo Interministerial envolvendo 8 ministros (MAFDR, MAMB, MF, MAdj,
MDEF,MECON, MJ MAI).
27 OUT 16
1º Conselho de Ministros Extraordinário na Lousã aprova 12 diplomas e decide colocar 10 em
discussão pública durante 3 meses.
27 OUT 16 / 31 JAN 17
Período de discussão pública aberta no Portal do Governo com email dedicado a cada um dos
diplomas. Foram realizadas 8 sessões públicas regionais, nas quais participaram mais de 1.500
cidadãos, entre autarcas, representantes do setor, académicos, empresários, deputados,
dirigentes associativos e outros. Desta discussão pública foram recebidos mais de 600
contributos, tendo sido incorporados na versão final dos diplomas cerca de 60% das propostas
recolhidas.
15 DEZ 16
Publicação
Plano-Piloto do PNPG – Parque Nacional da Peneda-Gerês
Resolução do Conselho de Ministros n.º 83/2016
Aprova o Plano-Piloto de prevenção de incêndios florestais e recuperação de habitats naturais
no PNPG – Parque Nacional da Peneda-Gerês.
19 JAN 17
Publicação
Revisão do Regime das Equipas de Sapadores Florestais
Decreto-Lei n.º 8/2017 de 19/01
Reforça o financiamento e redefine as regras de financiamento. O Governo criou 20 novas
equipas, cuja contratação está em curso, e reequipará 44 equipas até final de 2017.
21 MAR 17
2º Conselho de Ministros Extraordinário aprova versão final dos 10 diplomas que, em conjunto
com os 2 anteriormente publicados, constituem o primeiro passo para a Reforma da Floresta.

10 Abr 17
Entrada na Assembleia da República de 5 propostas de Lei:
Criação do Sistema de Informação Cadastral Simplificada
Abre um regime excecional de isenção de custos com taxas e emolumentos associados à
atualização do registo de propriedades rústicas.
Criação do Banco de Terras e do Fundo de Mobilização de Terras
É criado o Banco de Terras, onde será incorporado todo o património rústico do Estado e o
património rústico sem dono conhecido que vier a ser identificado. É criado um Fundo
constituído a partir das receitas provenientes da venda e arrendamento das propriedades do
Banco de Terras.
Novo quadro de incentivos e isenções fiscais e emolumentares para o setor florestal
Aprova o regime de incentivos e isenções fiscais, aplicável às EGF e respetivos sócios.
Revisão do Regime Jurídico das Ações de Arborização e de Rearborização
Condiciona a plantação do eucalipto.
Revisão do Decreto-Lei que estrutura o Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios.
É reforçado o pilar da prevenção operacional (vigilância, deteção e alerta).
08 MAI 17
Publicação
Adoção do Programa Nacional de Fogo Controlado
Resolução do Conselho de Ministros n.º 59/2017
Cria o Programa Nacional de Fogo Controlado com o objetivo de regulamentar a realização de
queimadas e o uso profissional do fogo na prevenção e combate aos incêndios.
12 JUN 17
Publicação
Simplificação do processo de constituição das Zonas de Intervenção Florestal (ZIF)
Decreto-Lei n.º 67/2017 de 12/06
Simplifica o processo de constituição das ZIF através da redução da superfície mínima, do
número proprietários, do número de prédios para a sua constituição e abre a possibilidade de
as autarquias poderem pertencer aos núcleos fundadores e de se constituírem como entidade
gestora.
Criação das Entidades de Gestão Florestal (EGF)
Decreto-Lei nº 66/2017 de 12/06
Cria o regime para o reconhecimento de entidades vocacionadas para a gestão florestal (EGF).
Alteração do regime jurídico dos Programas Regionais de Ordenamento Florestal
Decreto-Lei n.º 65/2017 de 12/06
Os municípios terão de incluir nos PDM a componente florestal, com caráter vinculativo.
Criação de Centrais de Biomassa
Decreto-Lei n.º 64/2017 de 12/06
Atribui aos municípios potências disponíveis para a produção de energia, com preços apoiados,
a partir de Biomassa Florestal Residual (BFR).

