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1. INTRODUÇÃO 
 

Não há dúvida de que a situação gerada pela pandemia causada pela Covid19 
teve impacto no desenvolvimento do projeto. A determinação do estado de 
calamidade em Portugal e de alarme em Espanha em março deste ano e as 
correspondentes restrições de mobilidade têm causado um atraso no 
desenvolvimento normal das ações do projeto. 
 
No entanto, apesar destas restrições para a organização de eventos de coletivos, 
viagens e visitas fora do território, etc., a entidade responsável pelo projeto, 
Aguiar Floresta, e as demais entidades parceiras, com a ajuda de um 
colaborador especialista externo, decidiram buscar alternativas que permitissem 
dar continuidade a algumas das ações previstas no projeto. 
 
Desta forma, em vez de seminários presenciais, foram organizados webinars, 
em vez de uma visita à Catalunha para conhecer diretamente a experiência de 
colegas da Fundação Pau Costa e seu projeto Ramats de Foc, foi produzido 
material audiovisual que permite a visita "virtual". 
 
Em suma, tem sido feito todo esforço para se encontrar alternativas que 
minimizem o impacto da situação provocada pela pandemia da Covid no 
desenvolvimento das ações previstas na candidatura do projeto. 

 
2. NÍVEL EXECUÇÃO TECNICA 

DESENVOLVIMENTO DAS FASES DO PROJETO 
 

2.1. FASE1 - DIAGNÓSTICO / ESTADO DE ARTE 
 
Objetivos: Conhecer experiências bem-sucedidas; definir elementos comuns 
para a criação de uma plataforma de suporte a pequenas empresas que funcione 
como um mapa interativo; estabelecer modelos de governança que garantam a 
apropriação de processos e produtos finais; estabelecer uma estratégia de 
certificação que possa atender a todas as necessidades dos parceiros e dos 
intervenientes envolvidos. 
 
O nível de desenvolvimento de cada uma das ações descritas no formulário do 
projeto é descrito abaixo: 
 
a) Identificação e recolha de elementos-chave das iniciativas, programas, 

projetos ou políticas públicas sobre pastoreio como um método para a gestão 
sustentável do território, prevenção de incêndios e revitalização da atividade 
económica em áreas rurais (turismo e agroalimentar). 

 
A Fundação Pau Costa (FPC), tendo em conta a sua experiência (projeto 

Ramats de Foc, desenvolvido em Girona, Espanha), colabora com a parceria do 
projeto Rebanhos Mais. Foi solicitado à FPC a preparação de um documento 
com o objetivo de fazer um diagnóstico da área de estudo e traçar um 
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subsequente plano de trabalho como guia para a correta implementação no 
território envolvido no projeto “Rebanhos Mais”. Dessa forma, respondeu-se a 
esta ação. 

 
Para a realização deste documento, estava prevista a realização durante os 

meses de março e maio deste 2020 algumas visitas da equipe da FPC ao 
território de Rebanhos Mais a fim de realizar visitas a explorações pecuárias e 
encontros com diversos atores do território (criadores, agentes florestais, ...). No 
entanto, devido às restrições causadas pela covid19, estas visitas foram 
canceladas, passando-se a realizar diferentes reuniões via virtual com o 
responsável pelo projeto, Duarte Gomes Marques, e representantes de outras 
organizações, com o apoio de um colaborador externo. 

 
Em este documento entregue pela FPC, foram identificadas iniciativas, 

programas e políticas públicas sobre o pastoreio como forma de gestão 
sustentável do território do projeto “Rebanhos Mais”. 

 
O referido documento será carregado na plataforma web do projeto para 

visualização por pessoas registadas. Além disso, será elaborado um arquivo 
sumário do referido estudo, a fim de carregá-lo na plataforma web e página 
facebook para livre acesso. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 1. Capa e índice do entregável elaborado pela Fundação Pau Costa 
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b) Identificação dos intervenientes na área transfronteiriça  
c) Aconselhamento externo para cobrir as necessidades existentes em relação 

ao diagnóstico inicial. 
 
No mesmo documento indicado na secção anterior, os diferentes 
participantes da zona da fronteiriça são indicados na secção 4.2 e na secção 
5 do mesmo documento é apresentada uma proposta de plano de ação para 
suprir as necessidades existentes. 
 
Da mesma forma, devemos destacar que outros atores do lado espanhol 
foram identificados e contatados para participar no projeto, apresentando a 
sua experiência e conhecimento do outro lado da fronteira. Desta maneira, 
tanto a Associação de Mosaicos Agrosilvopastoris (Projeto de mosaico nas 
regiões de Las Hurdes e Sierra de Gata no nordeste de Cáceres) e a 
Associação de Pastores do Monte Mediterrâneo (diferentes áreas pastoris da 
Andaluzia, incluindo a Serra de Aracena e Picos de Aroche) desenvolvem ou 
participam em atividades cujo eixo principal é a utilização do pastoreio como 
ferramenta de prevenção de incêndios e valorização dos recursos endógenos 
de seus territórios. 
 
Até ao momento atual já foram contactados todos os criadores aderentes, 
nesta primeira fase, do projeto. Foi também realizado inquérito de 
conhecimentos individual a alguns criadores. Com este inquérito podemos 
constatar1 o ponto de partida em que estamos relativamente ao grupo de 
criadores envolvidos no projeto Rebanhos Mais e, ainda, podemos verificar o 
conhecimento do grupo relativamente às diferentes áreas, nomeadamente a 
prevenção de incêndios como a função social e ambiental do pastoreio. Para 
cada produtor procurou-se definir uma área estratégica para ser possível 
comprovar o impacto do rebanho nessa área estratégica, previamente 
definida, e que nos vai permitir constatar o efeito real dos rebanhos de acordo 
com os objetivos do projeto. Verifica-se até ao momento uma boa 
concordância dos criadores em relação ao tema do projeto e o seu conceito, 
tanto ao nível dos objetivos finais, como a importância que cada pastor tem 
no ecossistema de montanha. 
 
 
Seguem abaixo algumas das atividades de divulgação realizadas, seguindo 
as normas sanitárias em vigor. 
 
Fotos extraídas e posts da página facebook do projeto: 
https://www.facebook.com/rebanhosmais 
 

                                                           
1 Faturas despesa nº 6 - Organização de atividades de divulgação com câmaras municipais, outros atores 
da área geográfica 
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III Visita Técnica de Áreas Tratadas com Fogo Controlado (20/09/2020) 
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III Visita Técnica de Áreas Tratadas com Fogo Controlado (18/09/2020) 

 

 
Visita Técnica de Áreas de Pinheiro-Bravo Tratas com Fogo Controlado (4/09/2020) 
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Visita Técnica a áreas de pinheiro-bravo tratadas com fogo controlado, uma iniciativa 

promovida junto da comunidade, em Tresminas (21/08/2020) 
 

d) Identificação das necessidades relacionadas com digitalização dos produtos 
finais. 

 
Está sendo trabalhada a elaboração de um inquérito para conhecer as 
preferências dos consumidores e seu processo de compra. Desta forma, 
poderemos responder à questão relacionada com a digitalização de produtos 
de consumo final. 
 

e) Estudo sobre certificação e seu potencial para produzir maior impacto social 
e económico. 
 
 No âmbito desta ação, e no âmbito da despesa 2, a Fundação Pau Costa 

colaborará nas seguintes tarefas: 
- Com base na experiência da Fundação Pau Costa com a sua marca 
Ramats de Focs (vantagens, obstáculos encontrados e como foram 
superados, etc.), foi solicitada a elaboração de um documento que 
descreva o processo que deve ser seguido para a sua criação e 
consolidação marca distintiva (de produtores a comerciantes e 
restaurantes). Não esquecemos que a ideia é trabalhar com o nome 
“Rebanhos Mais Clima Positivo” que já incluiria outros “selos” já em vigor 
como o “Carne Maronesa” e o “Cabrito Trasmontano”; 



 
 

 
 

 
 

Relatório de Acompanhamento do projeto (Novembro 2020)  9 

 

- Elaboração de um manual com os conteúdos mínimos que devem 
constar das especificações ou instruções técnicas para quem pretende 
aderir ao rótulo “Rebanhos Mais” (produtores).  
Espera-se que esses conteúdos sejam acordados com o INCF para 
verificar se as tarefas de pastoreio são realizadas corretamente e se o 
gado cumpre os objetivos previamente estabelecidos. 
Para esta tarefa de verificação dos pilotos que se encontram em 
andamento, foram criadas algumas cartas de pastoreio. 
- Elaboração de uma ficha explicativa que servirá para carregá-la na 
plataforma e utilizá-la nas planeadas ações de consciencialização e 
capacitação (mesmo que sejam virtuais) dirigidas a potenciais agricultores 
e comerciantes que desejam aderir. 
 

f) Plano de ação para implementação do projeto. 
 
Nesta área, e com base no Plano de Ação proposto na seção a), estão sendo 
desenvolvidas as seguintes atividades: 
 
1. Bloco técnico: 

A. Realização de análise das necessidades de melhoria das instalações 
nas explorações piloto: Aquisição de cercas portáteis, bebedouros e 
comedouros e sua instalação. Para tal, foi desenvolvido um 
questionário para esse fim. 

B. Seleção de áreas estratégicas para definir trabalhos de pastoreio. O 
pastoreio em áreas estratégicas deve ser realizado sob critérios 
previamente definidos para alcançar um objetivo consensual entre o 
criador, a administração gestora e os demais agentes do 
território/projeto. 
Essas áreas foram identificadas com base no trabalho dos criadores 
selecionados para iniciar as atividades de demonstração. 

C. Lançamento de ações de formação em diferentes competências para 
criadores, conforme tabela extraída do documento referido na secção 
a). 

Essas atividades do bloco técnico estão em fase de desenvolvimento. 
 

1. Bloco económico e comercial: 
A. Está a ser elaborada uma pesquisa de consumo em diferentes 

espaços de consumo (talhos, supermercados, restaurantes, mercado 
de abastecimento, ...) para identificar o potencial do projeto do ponto 
de vista do marketing 

B. Quanto ao design gráfico do logotipo / crachá, ele já foi criado: 
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Este design servirá como logomarca do projeto para todas as ações 
de comunicação e divulgação, na publicação de material informativo 
dirigido a consumidores e criadores, bem como na edição de material 
de rotulagem para utilização na fase piloto. 
 

C. Acompanhamento do impacto do selo “Rebanhos Mais Clima Positivo” 
na venda: 

 Através da comparação de notas de entrega; 
 Através de pesquisas de satisfação aos responsáveis pelos 

estabelecimentos (restaurantes, supermercados, ...) e 
consumidores. 

 
Essas atividades estão na fase inicial. Contou com o apoio de um 

colaborador externo, promotor do projeto e experiência em ações semelhantes. 
 

2.2. FASE 2 - DESENVOLVIMENTO E EXPERIMENTAÇÃO DE 
SOLUÇÕES INOVADORAS 
 

Objetivos: consolidar os processos de governança, definir os conteúdos da 
plataforma digital, definir os principais elementos da plataforma, decidir a 
estratégia de certificação, lançar três projetos-piloto, realizar ações de formação, 
definir e experimentar as ferramentas para monitorização e controlo.  
 
Nesse contexto, as ações que serão realizadas são: 

a) Preparação dos conteúdos para a plataforma: experiências de pastoreio 
que serão incluídas na área transfronteiriça, apoio técnico para a criação 
de PME no sector, catálogo de boas práticas, informação sobre o valor 
acrescentado dos produtos agroalimentares, informação sobre a compra 
(incluindo a possibilidade de compra online), etc. 

 
Todos os documentos entregues indicados nas ações das seções 
anteriores serão editados em formato pdf e devidamente formatados para 
publicação nas ferramentas web do projeto. 
 

b) Elaboração da plataforma digital adaptada ao conteúdo, em código 
aberto, fácil de usar, adequada para diferentes dispositivos (computador, 
celular, tablet, etc.) e eficaz; 
 
Aguiar Floresta, entidade solicitante ao projeto, tem subcontratado 
serviços externos para a criação de ferramentas web (plataforma e página 
no Facebook) e gestão de conteúdos: 
http://www.rebanhosmais.pt/ 
https://www.facebook.com/rebanhosmais  
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Porém, a plataforma web ainda está em processo de criação, uma vez 
que sua estrutura deve ser completada para que seja possível fazer o 
upload de toda a documentação gerada no projeto. 

 
 

c) Desenvolvimento de um dispositivo de avaliação para a plataforma digital 
e seu conteúdo em todos os dispositivos em que ele pode ser usado. 
 
Em fase posterior, mas em breve, serão implementados dispositivos de 
rastreamento de aquisição (Chip) para rebanhos e instalados aplicativos 
de software para processamento de dados. 

 
d) Assessoria e implementação de experiências piloto em explorações de 

pecuária dos 3 parceiros do consórcio. 
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De acordo com a proposta das entidades parceiras do projeto, já foram 
identificados 9 criadouros para a implementação da experiências piloto 
em explorações pecuárias estabelecidas no projeto. 

 
Tabela com a listagem de criadores envolvidos nesta experiência piloto 

 
e) Desenvolvimento de novas ferramentas de monitorização e controle 

 
Foram realizados os primeiros encontros (virtualmente) com 
investigadores do Instituto Politécnico de Bragança e da Universidade de 
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Trás-os-Montes e Alto Douro para apoio ao desenvolvimento de novas 
ferramentas de vigilância e controlo de explorações pecuárias. 
Prevê-se a incorporação de um sistema de coleta de informações por 
meio de chips nos animais de cada uma das explorações pecuárias piloto. 
Da mesma forma, pretende-se desenvolver um manual / guia para realizar 
este monitoramento e controle. 
 

f) Desenvolvimento do plano de ação e ações de formação: Um manual / 
protocolo de treinamento será criado para a implementação do sistema 
destinado a criadores pecuários, técnicos e sociedade civil em geral. 
 
Após a análise dos primeiros dados das experiências piloto em relação 
aos indicadores técnicos descritos no Anexo 1, está a ser elaborado um 
manual de documento / protocolo de treinamento para a implantação do 
sistema em outras explorações e territórios transfronteiriços que desejem 
aderir a esta iniciativa. 

 

2.3. FASE 3 - DIVULGAÇÃO, PROMOÇÃO EXTERNA E 
SUSTENTABILIDADE 
 

Objetivos: Divulgar os resultados do projeto para os diferentes grupos-alvo e 
intervenientes, permitindo a durabilidade dos resultados após o término do 
financiamento do projeto. 
 
Esta fase será realizada por meio de diferentes ações: 
a) Ações de promoção externa: será acordado um plano de promoção externa 

dos produtos, que incluirá, entre outras ações: visitas de intercâmbio de boas 
práticas e visitas de reconhecimento de outros territórios da raia 
(Extremadura) e da Península Ibérica; Participação em eventos nacionais e 
internacionais relacionados ao tema do projeto; Organização de eventos 
gastronómicos para a promoção de produtos provenientes do pastoreio da 
pecuária na área; etc. 
 
Conforme referido na introdução, face à impossibilidade devido às restrições 
impostas pelas autoridades espanholas e portuguesas, decidiu-se organizar 
uma visita virtual à Catalunha: Em suma, procurou-se desenvolver material 
audiovisual sobre aspetos essenciais do projeto “Ramats de Foc” que deve 
ser útil para o nosso projeto. Assim, um total de 5 vídeos estão em fase final 
de edição em português e espanhol: 

 Delimitação de áreas estratégicas (Bombeiros + ICNF + DARPN + 
PCF) 

 Plano de pastoreio e maneio (CTFC + técnico pecuário) 
 Criação da marca (técnicos + designers PCF) 
 Marketing (teste piloto de restaurante + talho) 
 Resumo geral do projeto “Ramats de Foc”. 
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Além disso, outros 5 vídeos foram criados, como síntese de cada um desses 
mesmos aspetos, de modo a serem utilizados para a sua divulgação e difusão 
em redes sociais e em eventos de sensibilização e comunicação previstos 
até o final do projeto. 
 
Está pendente, em face eventuais limitações da pandemia, a realização no 
primeiro semestre de 2021 das planeadas visitas à Extremadura e Andaluzia. 
 

b) Organização de seminários / workshops a nível regional / nacional / ibérico, 
convidando associações e especialistas de toda a fronteira. 
 
Foi decidido organizar vários webinars em junho e julho, com a participação 
de representantes de entidades espanholas de regiões transfronteiriças, para 
apresentar as suas próprias experiências no campo do projeto. Para este 
trabalho, contamos com o apoio de um colaborador externo, que promoveu 
o projeto para a participação de diversos atores de fora do território de 
“Rebanhos Mais”. 
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Decorreram nos meses de setembro e outubro no espaço "Casa de Telões", 
várias ações de capacitação de agentes do território destinadas a 
agricultores, agentes florestais, consumidores e outros atores envolvidos no 
projeto “Rebanhos mais”. 
 

 
 
 
No âmbito do Planeamento Cultural, seguem as ações dinamizadas desde 
março de 2020: 
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- Parceria Peripécia Teatro (a executar). Apresentação de um espetáculo 
dentro do conceito “Lua Cheia, Arte na Aldeia” no território para a 
comunidade local e público em geral. 

- Colaboração com Jorge Bacelar (a executar), fotografo. Captar a essência 
do dia a dia dos criadores, produtores, gente local que faz a história do 
pastoreio, num registo vídeo/fotográfico para exposição ou publicação. 

- Levantamento e criação de uma base de dados de possíveis parceiros 
nas áreas da hotelaria, restauração e animação turística na área de 
intervenção direta do projeto, tendo como base informações nos sites da 
Porto e Norte, TripAdvisor, Booking. (executado) 

- Evento bimestral “TMx2 – A Traga-Mundos no espaço Terra Maronesa” 
(em execução). Histórias, vivências, memórias de pessoas que fazem 
desse encontro, um momento de partilha de saberes … e de descobertas. 
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c) Divulgação e plano de comunicação dos processos e resultados do projeto, 
que incluirá: informações sobre a plataforma, redes sociais, websites dos 
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parceiros, press releases e spots de rádio, artigos de divulgação, entrevistas 
em canais públicos e privados de comunicação. em ambos os lados da 
fronteira, etc. 
 
Trabalhos de revitalização e animação sociocultural entre a sociedade em 
geral em relação ao tema do projeto: 
https://www.youtube.com/watch?v=lkyJrtm47Dc&t=43s 
https://www.youtube.com/watch?v=G2QcrsR8rpg&t=1s 
https://www.youtube.com/watch?v=7lbTVanGiPY 
https://www.youtube.com/watch?v=_faZsoeueQ4 
 
Referências na mídia em ambos os lados da fronteira 
https://www.linhasdeelvas.pt/noticias/regiao/16620-rebanhos-mais-organiza-
esta-5-feira-o-2-webinar-rebanhos-clima-positivo.html 
https://www.linhasdeelvas.pt/noticias/regiao/16620-rebanhos-mais-organiza-
esta-5-feira-o-2-webinar-rebanhos-clima-positivo.html  
https://www.linhasdeelvas.pt/noticias/regiao/16556-projecto-rebanhos-mais-
utiliza-o-pastoreio-para-gerir-espacos-naturais-e-prevenir-incendios.html  
https://www.regiondigital.com/noticias/portada/330043-rebanhos-mais-
celebra-este-jueves-el-segundo-webinar-rebanhos-clima-positivo.html  
https://www.diariodosul.com.pt/noticias/principal/3857-o-projeto-rebanhos-
mais-utiliza-o-pastoreio-para-gerir-espacos-naturais-e-prevenir-
incendios.html  
 
O Porto Canal esteve em direto em Alvadia, no passado dia 9 de julho 2020, 
com o criador de maronesa, Avelino Rego, para dar conhecer o nosso projeto. 
https://www.facebook.com/portocanal/videos/direto-serra-do-alv%C3%A3o-
9-de-julho/610601362927053/ 
 
A Terra Maronesa e o projeto Rebanhos + Clima Positivo recebeu 26 junho 
2020 uma equipa de reportagem do jornal Público. 
https://www.publico.pt/2018/05/15/fugas/noticia/terra-maronesa-quer-
viabilizar-a-vida-nas-aldeias-da-montanha-1830153 
O criador de maronês, António Moutinho, em conjunto com a comunidade 
local, deram a conhecer parte do território da Terra Maronesa, inserido na 
aldeia de Souto e Outeiro, no concelho de Vila Pouca de Aguiar. 
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Divulgação e transmissão dos diretos nas respetivas páginas do FB.  
As perguntas colocadas são respondidas durante a sessão. 
- 1ª ed. JUN/2020 - Apresentação Online do Manual de Identidade Alimentar- 

Ana Helena Pinto e André Fontes.  
- 2ª ed. JUL/2020 - “Maronesa Terra e Gentes” - prof. Hilário Oliveira, sr. Heitor 

e Delfina Silva. 
- 3ª ed. SET/2020 - “Baldios… onde os lobos ainda uivam” – pessoas da 

comunidade de Lamas/Alvadia. 
- 4ª ed. NOV/2020 - “O que levam para lá dos montes… “- Pedro Pimenta 

Carreira, veterinário, Júlio Sá Rego, economista com doutoramento em 
antropologia e moderação de Carla Costa, cofundadora da empresa turismo 
natureza PorTrilhos. 

- 5ª ed. JAN/2021 - “Alvão Vivo” – prof. José Manuel Pinto de Carvalho. (a 
confirmar) 

 
Outros ações da divulgação e plano de comunicação: 
 Exposição “48 Horas” – parceria TM e o Museu Pedras Experience.  31JUL/ 

31DEZ (executado) 
Como base num contrato datado de 1884, o Museu PE e o projeto retratam 
nesta exposição, a forte ligação entre homens de espírito empreendedor, de 
largas vistas e grandes aspirações… e a raça Maronesa, exemplo de 
rusticidade, resiliência e mansidão… autóctone desta região de modo a 
preservar e valorizar símbolos de grande relevância para a nossa Identidade 
Cultural. No âmbito desta iniciativa foram produzidos flyers, convites e um 
vídeo - divulgação / exposição “48 HORAS”. (executado) Foi ainda produzido 
um vídeo para a exposição “48 HORAS” para a participação nas Jornadas 
Europeias do Património 2020 – tema Património e Educação. (executado) 

 
 Parceria Ervas Finas (em execução) 

Construção de um plano de ações de envolvimento e capacitação (duração 
6 meses): 
 4 workshops em 4 aldeias (participação limitada a 8 pessoas). Visita de 

reconhecimento local, dos produtos e aproximação das pessoas; 
 2 ou 4 ações de capacitação no espaço Ervas Finas – Modelo de 

integração e desenvolvimento alimentar. Idealmente, uma ação em cada 
estação do ano com produtos da época, associando a paisagem como 
cenário. (1ª ação realizada em 19 NOV 2020); 

 produção de conteúdos de apoio aos produtores. 
 

 Vídeo promocional com a participação da comunidade e parceiros Rebanhos 
Mais, elencando os atrativos do território: CONFIANÇA, IDENTIDADE, 
HOSPITALIDADE, EXPERIÊNCIA, SEGURANÇA, NATUREZA, RESPEITO, 
GASTRONOMIA, TRABALHO, BIODIVERSIDADE, …  
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TABELA EQUIVALÊNCIA ENTRE AÇÕES E DESPESAS 

ACÇÕE ID DESPESA 

2.1. a) Despesa 1 

2.1. b) 
Despesa 6 

2.1.c) 

2.1.d) Despesa 9 

2.1. e) Despesa 2 e despesa 7 

2.1. f) Bloco 1 Despesas 8, 9 e 14 

2.1.f) Bloco 2 Despesas 2 e 9 

2.2. a) Despesas 2, 7 e 17 

2.2. b) Despesa 7 

2.2. c) Despesa 12 

2.2. d) Despesa 11 

2.2. e) Despesa 13 

2.2. f) Despesa 9 

2.3 a) Despesas 3, 4 e 16 

2.3.b) Despesas 3, 5, 15 e 16 

2.4 c) Despesas 15, 16 e 17 
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3. NIVEL DA EXECUTÃO FINANCEIRA  
 

ID Descrição da despesa 
Classificação da 

despesa de 
investimento 

Montante de despesa por 
ano 

Montante de 
despesa 

total 

valor 
executado 

(faturas 
pagas) 

Pendente 

2020 2021 

1 

Diagnóstico e plano de ação para a 
implementação do projeto Foc Ramats: 
identificação de áreas estratégicas, 
identificação de agentes, transferência de 
instrumentos de pastoreio (plano de pastejo e 
folha de monitoramento), etc. 

Estudos, 
diagnósticos, 
auditorias e planos 
de marketing 

4.850,00 €    4.850,00 €    4.850,00 €  

2 
Assessoria e apoio à criação da marca 
diferenciada e à implementação em lojas e 
restaurantes, incluindo a dimensão do turismo 

Conceção e registo 
associados à 
criação de marcas 

4.850,00 €    4.850,00 €    4.850,00 €  

3 Transferência de las elaborações culinárias com 
carne de pecuária extensiva  

Estudos, 
diagnósticos, 
auditorias e planos 
de marketing 

4.300,00 €    4.300,00 €    4.300,00 €  

4 
Dinamização das relações com outros atores 
espanhóis e europeus pela participação em 
visitas de trabalho e seminários internacionais 

Estudos, 
diagnósticos, 
auditorias e planos 
de marketing 

1.500,00 €  750,00 €  2.250,00 €  1.450,00 €  800,00 €  

5 Assessoramento organização eventos  

Organização de 
eventos e 
participação em 
feiras e exposições 

1.500,00 €  750,00 €  2.250,00 €  1.150,00 €  1.100,00 €  
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6 
Organização de atividades de divulgação com 
câmaras municipais, outros atores da área 
geográfica 

Organização de 
eventos e 
participação em 
feiras e exposições 

7.750,00 €  6.750,00€  14.500,00 €  8.904,00 €  5.596,00 €  

7 
Criação de uma plataforma ibérica que dê apoio 
a iniciativas de pequenas empresas e haja como 
um mapa interativo 

Equipamentos 
informativos, 
software e adesão 
a plataformas 
eletrónicas 

7.500,00 €    7.500,00 €    7.500,00 €  

8 

Assessoria aos agricultores e demais agentes do 
território quanto ao modelo de gestão dos 
espaços naturais a serem implementados com o 
projeto 

Estudos, 
diagnósticos, 
auditorias e planos 
de marketing 

10.000,00 €  6.500,00 €  16.500,00 €  3.500,00 €  13.000,00 €  

9 

Organização e implementação de atividades de 
formação destinadas a agricultores, agentes 
florestais, consumidores e outros atores no 
território 

Ações de Formação 11.500,00 €  7.500,00 €  19.000,00 €  7.404,00 €  11.596,00 €  

10 

Trabalho de revitalização e animação 
sociocultural entre a sociedade em geral em 
relação ao tema do projeto (gestão sustentável 
de recursos, consumo,)  

Animação cultural 
e artística 11.500,00 €  7.500,00 €  19.000,00 €  10.455,00 €  8.545,00 €  

11 
trabalho dos agricultores das associações 
parceiras na implementação do modelo como 
uma experiência piloto 

Outras despesas de 
investimento 27.500,00 €  17.500,00€  45.000,00 €  12.000,00€ 45.000,00 €  

12 Dispositivos de rastreamento de aquisição 
(Chip) para rebanhos 

Máquinas, 
equipamentos, 
respetiva 
instalação e 
transporte 

12.000,00 €    12.000,00 €   1.000,00€ 12.000,00 €  
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13 Aplicativos de software para processamento de 
dados 

Equipamentos 
informativos, 
software e adesão 
a plataformas 
eletrónicas 

7.250,00 €    7.250,00 €   7.250,00 €  

14 Aquisição de cercas portáteis, bebedouros e sua 
instalação 

Máquinas, 
equipamentos, 
respetiva 
instalação e 
transporte 

15.000,00 €    15.000,00 €   15.000,00 €  

15 Organização de atividades de divulgação com 
centros educativos, sociais, etc. 

Animação cultural 
e artística 15.000,00 €  10.000,00 €  25.000,00 €  €  25.000,00 €  

16 Promoção de ações organizacionais, 
participação em visitas internacionais, etc. … 

Organização de 
eventos e 
participação em 
feiras e exposições 

7.500,00 €  12.000,00 €  19.500,00 €  10.118,40 €  9.381,60 €  

17 

Animação e promoção de ações de promoção 
externa (organização de seminários com 
participação de especialistas de outros países - 
organização de visitas a outros territórios) 

Organização de 
eventos e 
participação em 
feiras e exposições 

3.000,00 €  1.500,00 €  4.500,00 €  1.500,00 €  3.000,00 €  

 TOTALES  152.500,00 €  70.750,00 €  223.250,00 €  57.481,40 €  165.768,60 €  
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ANEXO 1.  
 

PROJETO REBANHOS MAIS 
 

Plano de pastorícia 

 
INTRODUÇÃO 

Desde o ponto de vista da prevenção de incêndios é usado o pastoreio para fazer trabalhos 
florestais para garantir o cumprimento dos seguintes parâmetros: 

1. Fração de cobertura de combustível de ar (copa das árvores) cerca de 50-70%. 
2. Cobertura de combustível na superfície de aproximadamente 30%. 
3. Revestimento de combustível de escada de cerca de 25%. 
4. Distância entre combustível de ar e escala de cerca de 3 metros. 

O pastoreio pode contribuir muito nos pontos 2, 3 e 4, removendo combustível de superfície 
(arbustos e gramíneas), combustível de escada (arbustos e cipós) e cortando a continuidade 
vertical do combustível. Por este motivo, recomenda-se que o pastoreio realizado elimine 90% 
do crescimento herbáceo anual e 65% do crescimento arbustivo anual. Em muitas ocasiões pode 
ser necessário fazer um investimento inicial para preparar a parcela para gado (trabalhos 
mecânicos, queimadas prescritas, pastagens históricas ...). Em relação à pecuária, recomenda-
se que a carga pecuária fique entre 0,1 e 1,5 unidades principais de gado (UGM) por hectare. 

E l o uso de planos de pastoreio prescritos juntamente com um monitoramento de pastagem de 
campo é uma forma eficaz de garantir o manejo da paisagem desejado. Os planos de pastejo 
são arquivos que podem ser mais ou menos completos, mas que geralmente incluem as 
informações ou parte das informações expostas nas seções a seguir. 
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FICHA PASTOREO 
 
A. DADOS GERAIS 

 
Código de parcela  
Município  
Nome da exploração  
Superfície em hectares e proprietários da 
parcela. 

 

Gado: Número de cabeças e raças  
Mapa da parcela  
Motivação e objetivo: Definem-se os 
objetivos específicos prosseguidos pelo 
facto de ter sido selecionada a 
determinada parcela para pastagem no 
âmbito do projeto 

 

Tipo de pastagem: Refere-se ao tipo de habitat 
e à estrutura da floresta, por exemplo, 
pastagem sob azinheiras 

 

Valoração do pastoreio: Considerando a 
opinião do criador, se descreve a parcela 
em relação com as possibilidades para 
realizar e pastoreio. 

 

Gestão do rebanho: cercas, GPS, pontos de 
água, suplemento alimentar, etc. 

 

Ações: Refere-se a ações prévias à entrada de 
gado, por exemplo, instalação de cercas, 
limpeza de perímetro, etc. 

 

Inicio e fim do pastoreio.  
Infraestruturas necessárias  
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B. TIPO, RISCO DE INCÊNDIO E MODELO DE GESTÃO    
 

Tipologia e estrutura florestal  
Qualidade da estação  
Itinerário florestal: Atuações com o gado  
Figuras de ordenamento/proteção que 
afetam a parcela 

 

Habitats y espécies protegidas  
Vulnerabilidade dos incêndios florestais: 
Alta, Media, Baja. 

 

Medio físico: Altitude mínima e máxima 
da parcela, pendente e orientação. 

 

 
 
C. OBJETIVOS DO PASTOREIO 

 
Objetivos operacionais: Desde o ponto 
de visita dos bombeiros florestais 
(localização de veículos, acessos, 
redução do potencial de flanco, receção 
de luzes secundárias, etc.). 

 

Ações de pastejo: Refere-se aos 
objetivos do pastejo, por exemplo, 
reduzir combustível ou promover a 
rebrota. 

 

Evolução esperada da área de pastagem: 
Defina a estrutura final desejada. 
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D. ASPECTOS PECUÁRIOS 
 

Potencial de pastoreio: Alto, Baixo, Médio.  
Espécies palatáveis (Incluído estrato 
arbóreo se é acessível) 

 

Espécies não palatáveis  
Interesse de pastoreio: Muito alto, alto, 
medio, baixo, muito baixo. 

 

Estructura da vegetação: % arbustivo, % 
herbáceo, % folhagem. 

 

Maneio de gado: Dirigido, com cercado, 
cão de guarda, pastor, etc. 

 

Calendário pecuário: Meses em que se 
realiza o pastoreio. 

 

 
E. CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA E LIMITAÇÕES 
 
Esta seção não contém subseções. Consiste em anotar os elementos de segurança e limitações 
a considerar e como resolvê-los na ficha de pastejo 
 

  
  

 
F. AUTORIZAÇÕES E ASSINATURA 
 
O plano de pastoreio acaba com esta seção que diz respeito à autorização do proprietário e de 
outras autoridades florestais.   
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ANEXO 2 
 

PESQUISA COM PECUÁRIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PASTAGEM PRESCRITA PARA 
MANUTENÇÃO DE BAIXA CARGA DE COMBUSTÍVEL EM ÁREAS ESTRATÉGICAS 

 

AVALIAÇÃO DOS CUSTOS DE IMPLEMENTAÇÃO DA ATIVIDADE 

NOME CRIADOR/A / FINCA PECUARIA:  
TIPOLOGIA de REBANHO  
NÚMERO de CABEZAS:  
NOME DA ZONA ESTRATÉGICA  
LOCALIZAÇÃO (coordenadas UTM):  
SUPERFÍCIE:   
TIPOLOGIA DE BOSQUE / HÁBITAT FORESTAL:  

 

1. Característica da zona estratégica a ser pastada 
 

 SIM NÃO 

Disponibilidade de agua natural   

Infraestructuras para el aporte de agua   

Infraestructuras para o abastecimento de 
alimento 

  

Instalaciones para la estabulación   

Distancia a la finca pecuaria Km:  Tiempo (min):  
 

2. Maneio planeado do pastoreio 
 

Forma de maneio do pastoreio 

 SIM NÃO 

Pastoreio dirigido pela exploração   

Pastoreio dirigido pela àrea estratégica   

Pastoreio intensivo mediante cercas   

De outros   
 

Desde o mes  Ao mes  

Todo el año 
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Período de pastoreio na 
área estratégica (escolha 
uma das opções) 

Estancias limitadas en difrentes momentos del año 

 

Periocidad de pastoreo durante 
este período (escolha uma das 
opções) 

Diario 

 días a la semana 

 días al mes 
 

Lugar de pernoita do rebanho 
(escolha uma das opções) 

in-situ 

en la explotación 

Otro: 
 

3. Necessidade de novos investimentos para gestão (custos de 
implantação) 

Cerca móvel  

 SIM 
 NÃO 

Se a resposta for sim, preencha a seguinte tabela 

 Unidades Preço unitário Custo (€) 
Metros    
Pastor elétrico    

 

Cercado fixo 

 SIM 
 NÃO 

Se a resposta for sim, preencha a seguinte tabela 

 Unidades Preço unitário Custo (€) 
Metros    
Pastor elétrico    

 

Infraestruturas móveis 

 SiM 
 NÃO 

Se a resposta for sim, preencha a seguinte tabela 

 Unidades Preço unitário Custo (€) 
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Bebederos    
Comedoras    

 

Outros 

 Sim 
 NÃO 

Se a resposta for sim, preencha a seguinte tabela 

 Unidades Preço unitário Custo (€) 
    
    

 

Total Investimentos  
 

4. Custes fixos de gestão (anual) 
 

Alimentares 

 Sim 
 NÃO 

Se a resposta for sim, preencha a seguinte tabela 

 Unidades Preço unitário Custo (€) 
Alimento    
Aluguer de veículo  
(não dispõe de 
proprio) 

   

Combustível 
(Veículo próprio) 

   

 

Água 

 Sim 
 NÃO 

Se a resposta for sim, preencha a seguinte tabela 

 Unidades Preço unitário Custo (€) 
Agua    
Aluguer de veículo  
(não dispõe de 
proprio) 

   

Combustível 
(Veículo próprio) 

   



 
 
 

 

Relatório de Acompanhamento do projeto (Novembro 2020)  33 

 

 

Movimento pecuário por veículo 

 Sim 
 NÃO 

Se a resposta for sim, preencha a seguinte tabela 

 Unidades Preço unitário Custo (€) 
Aluguer de veículo  
(não dispõe de 
proprio) 

   

Combustível 
(Veículo próprio) 

   

 

Total de custos fixos anuais  
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ANEXO 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO REBANHOS MAIS 
 

Questionário de habilidades dos criadores 
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HABILIDADES BÁSICAS  

1.  Você sabe a importância da prevenção de incêndios hoje? 

Muito  Pouco  Nada  

2. Você sabe o que é a silvopastorícia? 

Muito  Pouco  Nada  

3. Você conhece o vocabulário técnico para comunicar com técnicos agropecuários? 

Muito  Pouco  Nada  

USO DO FOGO: TRADICIONAL E CORRENTE 

4. Você conhece a dinâmica e o comportamento das medidas de incêndio, extinção e 
autoproteção? 

Muito  Pouco  Nada  

5. Você conhece o papel do fogo no ecossistema floresta? 

Muito  Pouco  Nada  

6. Você sabe quais são os modelos de combustível da vegetação? 

Muito  Pouco  Nada  

7. Você poderia citar os agentes relacionados à prevenção e extinção de incêndios? 

Muito  Pouco  Nada  

8. Você sabe para que serve o fogo na pecuária? 

Muito  Pouco  Nada  

9. Você conhece os regulamentos atuais sobre o uso do fogo? 

Muito  Pouco  Nada  
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NECESSIDADE DE TRABALHOS FLORESTAIS E INFRAESTRUTURA PARA REDUZIR O 
RISCO DE INCÊNDIO E MELHORAR A CAPACIDADE DE EXTINÇÃO 

10. Você conhece os diferentes tipos de tratamentos, práticas e ferramentas (práticas 
florestais, silvopastorícia, trabalho florestal, incêndios florestais recorrentes, queimadas 
controladas, ... ) que permitem uma gestão mais eficaz dos incêndios florestais? 

Muito  Pouco  Nada  

11. Sabe quais são as infraestruturas prioritárias na prevenção e gestão de incêndios? 

Muito  Pouco  Nada  

12. Saberia identificar e manter elementos e infraestruturas patrimoniais (muros de pedra 
seca, cabanas de pastor, ...)? 

Muito  Pouco  Nada  

ALIMENTACIÓN ANIMAL EN SISTEMAS DE SILVOPASTOREO 

13. Conhece as necessidades fisiológicas dos animais de acordo com a raça, aptidão e estado 
fisiológico em contexto silvo pastoril (capacidade de ingestão, água, energia, proteína, 
minerais, vitaminas, ...)? 

Muito  Pouco  Nada  

14. Você consegue identificar a flora palatável do sub-bosque? 

Muito  Pouco  Nada  

15. Você conhece a riqueza dos alimentos disponíveis nas comunidades de plantas? 

Muito  Pouco  Nada  

16. Você sabe calcular a suplementação alimentar necessária no bloco com base na 
contribuição obtida com o silvo pastorícia? 

Muito  Pouco  Nada  

17. Você sabe calcular o custo da alimentação complementar necessária e a importância disso 
no balanço final da finca? 

Muito  Pouco  Nada  
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SILVOPASTORÍCIA COMO FERRAMENTA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 

18. Sabe o que se prescreve o pastoreio em contexto silvo pastoril para prevenção de 
incêndios? 

Muito  Pouco  Nada  

19. Você sabe como determinar o potencial de silvo pastoralismo em uma área específica? 

Muito  Pouco  Nada  

20. Você é capaz de decidir a intensidade, método, espécie e raça de animais para pastar em 
um determinado local com o objetivo de reduzir o risco de incêndio? 

Muito  Pouco  Nada  

21. Do que você sabe s métodos de proteção da vegetação e fauna (por exemplo: Nidificação 
de aves) para salvaguarda? 

Muito  Pouco  Nada  

22. Você sabe como avaliar o impacto do pastejo na estrutura da planta? 

Muito  Pouco  Nada  

23. Você sabe como usar novas tecnologias para a gestão da exploração pecuária extensiva 
(gps, sig, drones, apps, etc.) ? 

Muito  Pouco  Nada  

INFRAESTRUTURAS NECESSÁRIAS PARA A PECUÁRIA EM UM SISTEMA DE 
SILVOPASTORÍCIA 

24. Conhece a conceção e construção das infraestruturas necessárias para extensas pastagens 
(vedações, cochos, alimentadores, ribeiros, estradas, caminhos e respetivos regulamentos 
de utilização ...)? 

Muito  Pouco  Nada  

25. Você conhece as tarefas de manutenção das instalações pecuárias para prevenção de 
incêndios (limpeza de X metros ao redor das instalações, etc.)? 

Muito  Pouco  Nada  
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26. Você usa instalações com energia renovável? 

Muito  Pouco  Nada  

 

RELACIONAMENTO COM A ADMINISTRAÇÃO 

27. Você pode preparar um orçamento para o serviço ecossistémico oferecido com silvo 
pastorícia? 

Muito  Pouco  Nada  

28. Você sabe como calcular o custo / benefício de participar de programas silvopastoris e de 
prevenção de incêndios? 

Muito  Pouco  Nada  

29. Você conhece os diferentes acordos e contratos de gestão de risco de incêndio em áreas 
estratégicas? 

Muito  Pouco  Nada  

 

COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO DE SILVOPASTORIA 

30. Conhece os diferentes canais de comercialização dos produtos agroalimentares e 
consegue escolher o melhor em cada situação? 

Muito  Pouco  Nada  

31.  Você conhece a função social e ambiental do pastoreio? 

Muito  Pouco  Nada  

32. Você sabe divulgar o valor agregado dos produtos derivados do silvopastoricía. 

Muito  Pouco  Nada  
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ANEXO 4 
 

REGULAMENTO DE USO DA MARCA COLETIVA 

 

Preâmbulo 

 

A Marca Rebanhos + Clima Positivo (doravante designada como Marca) está orientada 

para a valorização e promoção do pastoreio extensivo nas suas diferentes vertentes: 

ambiental/ecológica, cultural; social; económica e turística, bem como, de todo o 

ecossistema territorial e dos produtos endógenos das áreas que os rebanhos e manadas 

percorrem. Ao fruir das potencialidades destes territórios de montanha, a Marca através 

da sua regulamentação enquanto marca coletiva, registo e valorização no espaço nacional, 

deseja ainda contribuir e fomentar: 

 Afirmar o papel fundamental do pastoreio extensivo, nomeadamente o híper 

extensivo (“livre”), para a melhoria climática e preservação ambiental dos 

territórios abrangidos por estas práticas; 

 A comunicação do território;  

 A consolidação da notoriedade nacional dos produtos endógenos e o incentivo da 

preservação da identidade alimentar;  

 A diferenciação e valorização da oferta nacional junto dos seus principais clientes 

e concorrentes;  

 O apoio à competitividade, marketing e promoção nacional dos diferentes 

parceiros;  

 A promoção da entrada dos produtos com a marca Rebanhos + Clima Positivo em 

novas áreas ou nichos de mercado; 

 O apoio à sustentabilidade dos parceiros e do setor em geral. 

 

Assim, no sentido de estimular a divulgação alargada da Marca e, ao mesmo tempo, 

assegurar a projeção nacional, é também objetivo promover a sua utilização por empresas, 

instituições/associações, Associações, artesãos, produtores artesanais, criadores e 

entidades públicas, podendo a mesma ser aplicada tanto em suporte fixo como móvel. A 
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utilização desta Marca pelas entidades referidas constitui uma ação de identificação direta 

com as singularidades do território abrangido pelos quatro concelhos já referidos e, por 

outro lado, uma forma de associação aos atributos e valores de uma marca de referência;  

Os principais atributos e valores associados à Marca relacionam-se com os seguintes 

elementos distintivos: sustentabilidade; regeneração territorial; bem-estar animal; 

preservação ambiental; aumento da biodiversidade; preservação cultural; valor afetivo; 

participação cidadã; equidade social; valorização dos produtos de montanha e do 

território; independência; e transparência. 

 

Neste contexto, é aprovado o presente Regulamento de Uso da Marca, o qual define as 

regras e condições quer para adesão, quer para o uso. 

 

REGULAMENTO DE USO DA MARCA REBANHOS + CLIMA POSITIVO 

 

Artigo 1.º 

(Objetivo) 

O presente Regulamento tem por finalidade fixar as condições de adesão e uso da marca 

“Rebanhos + Clima Positivo” (doravante, a Marca), com o propósito de uniformizar a 

comercialização, promoção e difusão, quer localmente, quer no exterior, dos recursos, 

produtos, bens, serviços, e promoção turística, ao abrigo da Marca. 

 

Artigo 2.º 

(Titularidade e Gestão) 

O titular e gestor da marca “Rebanhos + Clima Positivo”, de acordo com o título de 

propriedade publicado no Boletim da Propriedade Industrial, é a Associação Florestal e 

Ambiental de Vila Pouca de Aguiar (Aguiarfloresta). 

 

Artigo 3.º 

(Legitimidade) 

1. Apenas podem utilizar a Marca os produtores, criadores, promotores, 

estabelecimentos ou outras entidades, publicas ou privadas, singulares ou coletivas 
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que tenham solicitado ao titular da Marca, o correspondente Contrato de Autorização 

de uso da marca, nos termos do presente Regulamento. 

2. Ficam isentos do Contrato mencionado no número anterior, os associados da 

Aguiarfloresta, desde que que a utilização da Marca cumpra os termos e condições 

definidos no presente Regulamento. 

3. Após assinatura do Contrato de Autorização de uso da Marca ou assinatura do 

Contrato de Associado, as partes envolvidas ficam sujeitas ao cumprimento do 

presente Regulamento. 

4. A Aguiarfloresta atribuirá um número de registo a cada um dos utilizadores 

devidamente autorizados que o passará a identificar no uso da Marca para efeitos de 

comercialização de produtos ou prestação dos serviços, constituídos pela sigla RM 

seguida de cinco dígitos (ex.: RM00000). 

5. A titular da Marca exercerá os correspondentes direitos e intentará as eventuais ações 

judiciais contra aqueles que a utilizarem sem a assinatura do respetivo contrato ou 

que utilizem outras marcas semelhantes que possam induzir em erro. 

Artigo 4.º 

(Associados) 

1. Podem ser associados da Aguiarfloresta as pessoas singulares ou quaisquer pessoas 

coletivas – empresas e/ou outras pessoas coletivas de natureza pública ou privada –, 

nacionais ou estrangeiras, que exerçam uma atividade ou desenvolvam ações 

enquadráveis no âmbito de atuação da Associação e que demonstrem uma conexão 

real e efetiva com o território português e com as atividades, produtos e serviços 

prestados na região em que a Associação se insere.   

2. As pessoas singulares, entidades, empresas e/ou instituições, interessadas em ser 

associadas devem, além de reunir os requisitos gerais de constituição de associado –

constantes dos estatutos/regulamento da Aguiarfloresta–, demonstrar junto da 

Associação o cumprimento dos seguintes requisitos obrigatórios, quando aplicáveis: 

a) Apresentar situação regularizada perante a Aguiarfloresta;  

b) Possuir situação contributiva regularizada perante a Administração Fiscal e 

Segurança Social;  
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c) Possuir uma oferta produtiva enquadrada no âmbito do território onde a Marca se 

insere; 

d) Cumprir as exigências legais necessárias ao exercício da respetiva atividade, ou 

ter instruído adequadamente o processo de licenciamento junto das entidades 

competentes;  

e) Caso a entidade candidata seja uma empresa, deverá comprovar situação 

económico-financeira equilibrada, traduzida em Resultados Líquidos positivos 

em pelo menos dois dos últimos três anos, e/ou, Autonomia Financeira superior 

ou igual a 15%;  

f) Cumprir com as exigências legais em termos de higiene e segurança alimentar, 

assim como, de rotulagem dos géneros alimentícios. 

3. Com a instrução do pedido de constituição de associado, deve o requerente 

apresentar, além dos documentos e informações gerais constantes dos 

estatutos/regulamentos da Aguiarfloresta e dos referidos no número anterior, a 

seguinte informação: 

a) Características dos recursos, produtos, bens ou serviços que aspiram à utilização 

da Marca; 

b) Indicação se a Marca será utilizada a título principal ou acessório; 

c) Informação detalhada do promotor de acordo com o modelo que consta do anexo 

I ao presente Regulamento; 

d) Informação e documentação referente aos métodos de produção, legalização e 

homologação das instalações de produção; 

e) Outra informação complementar e pertinente para que seja aprovada a utilização 

da Marca, que poderá incluir:  

i. Comprovativo do registo da sua marca, recurso, produto, bem ou serviço a que 

solicita a utilização do uso da Marca;  

ii. Memória descritiva do sistema HACCP implementado (para operadores 

económicos que sejam produtores de géneros alimentícios) e sistema de 

controlo de qualidade utilizado, se existente.;  

iii. Estimativa da produção anual do recurso, produto, bem ou serviço; 
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iv. (DOP) Denominação de Origem Protegida, IGP (Indicação Geográfica 

Protegida), ETG (Especialidade Adicional Garantida), ou outras marcas de 

certificação de qualidade, quando aplicável. 

4. Qualquer pessoa, singular ou coletiva, que produza ou comercialize produtos 

provenientes da região de onde se insere a Marca pode solicitar a sua admissão a 

membro da Aguiarfloresta, desde que preencha os requisitos previstos nos 

estatutos/regulamento da Associação e, cumulativamente, os especialmente previstos 

no presente Regulamento. 

 

Artigo 5.º 

(Contrato de Autorização) 

1. Além dos associados, podem usar a Marca, nos termos previstos no artigo 3.º, 

pessoas, públicas ou privadas, singulares ou coletivas que o requeiram por escrito à 

Aguiarfloresta. 

2. Os interessados em utilizar a Marca devem, aquando do pedido referido no número 

anterior, demonstrar junto da Associação o cumprimento dos seguintes requisitos 

obrigatórios: 

a) Apresentar situação regularizada perante a Aguiarfloresta;  

b) Possuir situação contributiva regularizada perante a Administração Fiscal e 

Segurança Social;  

c) Possuir uma oferta produtiva enquadrada no âmbito do território onde a Marca se 

insere; 

d) Cumprir as exigências legais necessárias ao exercício da respetiva atividade, ou 

ter instruído adequadamente o processo de licenciamento junto das entidades 

competentes;  

e) Possuir contabilidade organizada, de acordo com o Sistema de Normalização 

Contabilística ou outra regulamentação aplicável;  

f) Caso a entidade candidata seja uma empresa, deverá comprovar situação 

económico-financeira equilibrada, traduzida em Resultados Líquidos positivos 

em pelo menos dois dos últimos três anos, e/ou, Autonomia Financeira superior 

ou igual a 15%;  
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g) Cumprir com as exigências legais em termos de higiene e segurança alimentar, 

assim como, de rotulagem dos géneros alimentícios; 

h) Características dos recursos, produtos, bens ou serviços que aspiram à utilização 

da Marca; 

i) Indicação se a Marca será utilizada a título principal ou assessório; 

j) Informação detalhada do promotor de acordo com o modelo que consta do anexo 

I ao presente Regulamento; 

k) Informação e documentação referente aos métodos de produção, legalização e 

homologação das instalações de produção; 

l) Outra informação complementar e pertinente para que seja aprovada a utilização 

da Marca, que poderá incluir:  

v. Comprovativo do registo da sua marca, recurso, produto, bem ou serviço a que 

solicita a utilização do uso da Marca;  

vi. Memória descritiva do sistema HACCP implementado (para operadores 

económicos que sejam produtores de géneros alimentícios) e sistema de 

controlo de qualidade utilizado, se existente;  

vii. Estimativa da produção anual do recurso, produto, bem ou serviço; 

viii. (DOP) Denominação de Origem Protegida, IGP (Indicação Geográfica 

Protegida), ETG (Especialidade Adicional Garantida), ou outras marcas de 

certificação de qualidade, quando aplicável. 

3. Depois de devidamente aceite, o contrato referido nos números anteriores é 

formalizado entre o interessado e a Aguiarfloresta, contendo os direitos e deveres de 

cada uma das partes constantes no presente Regulamento, bastando a assinatura dos 

contratantes.  

4. O contrato é formalizado em duas cópias iguais, ficando uma na posse da Associação 

e a outra na posse do interessado. 

 

Artigo 6.º 

(Especificações) 
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A Marca tem as características estabelecidas no correspondente registo de propriedade 

industrial, podendo sofrer alterações, caso em que os utilizadores serão oportunamente 

informados. 

 

Artigo 7.º 

(Uso) 

1. A Marca pode ser utilizada de forma acessória e/ou a título principal ou em 

substituição à marca principal, desde que cumpra os requisitos previstos no presente 

Regulamento. 

2. A Marca só poderá ser utilizada para recursos, produtos, bens ou serviços 

produzidos/prestados dentro do território no qual se insere a Marca. 

3. Quando utilizada a título acessório, a Marca não pode ter uma dimensão maior ou 

igual à marca do recurso, produto, bem ou serviço, nem estar colocada num lugar de 

destaque que induza em erro sobre a sua verdadeira natureza. 

4. A Marca poderá figurar em etiquetas emitidas pela Aguiarfloresta ou ser impressa 

diretamente pelos utilizadores devidamente autorizados.  

5. As etiquetas referidas no número anterior devem ainda conter o número de registo 

dos utilizadores atribuído pela Aguiarfloresta, aquando da inscrição como associado 

ou assinatura do contrato de autorização. 

 

Artigo 8.º 

(Produtos e Serviços) 

Para efeitos do presente Regulamento, são abrangidas as seguintes tipologias de bens e 

serviços: 

1) Serviços de apoio à atividade turística: 

1.1) Atividades de animação turística;  

1.2) Alojamento;  

1.3) Restauração;  

1.4) Espaços de venda 

1.5) Merchandising. 

2) Produtos identitários:  
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2.1) Alimentares;  

2.2) Não alimentares;  

2.3) Imateriais.  

3) Investigação/conhecimento:  

3.1) Projetos ou trabalhos;  

3.2) Materiais com conteúdos didáticos e pedagógicos;  

3.3) Formação. 

4) Território:  

4.1) Intervenções materiais ou imateriais; 

4.2) Organização de eventos. 

 

Artigo 9.º  

(Fiscalização) 

1. O controlo do uso da Marca será efetuado através de inspeções periódicas, 

conduzidas pela Aguiarfloresta. 

2. Os utilizadores da Marca devem facilitar e permitir o acesso aos representantes da 

Aguiarfloresta – ou outros por esta designados – às suas instalações, locais de 

produção, locais de embalamento e armazenamento, ou outros, por forma a confirmar 

a regularidade do uso da Marca e do cumprimento dos requisitos estipulados no 

presente Regulamento. 

3. Os utilizadores da Marca devem facilitar à Aguiarfloresta, quando solicitados, os 

dados necessários que permitam comprovar que se mantêm as condições iniciais 

aquando da contratualização. 

4. Os utilizadores ficam obrigados a entregar anualmente um relatório das atividades 

desenvolvidas contendo, designadamente, a demonstração do cumprimento dos 

requisitos de melhoria e a indicação dos dados relativos à produção anual do recurso, 

produto, bem ou serviço. 

5. Caso sejam detetadas irregularidades nos produtos, bens ou serviços a utilização da 

Marca ficará suspensa. 

6. Considerando os resultados vertidos nos relatórios referidos no n.º 4, às inspeções 

levadas a cabo pela Associação ou ao feedback que os utilizadores lhe forem dando 
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a conhecer, pode a Aguiarfloresta propor sugestões de melhoria na utilização da 

marca, produção do recurso ou na prestação do serviço a cuja marca fica ligada. 

 

Artigo 10.º 

(Infrações e Sanções) 

1. Serão consideradas infrações à autorização concedida de uso da Marca, sem prejuízo 

de outras, as seguintes situações: 

a) Utilizações da Marca por empresas/instituições/particulares que não estejam 

devidamente autorizadas pela Aguiarfloresta. No caso de fusão ou cisão da 

entidade habilitada ao uso da Marca, deve ser previamente notificada a 

Associação, para obter o assentimento a uma eventual transmissão do direito de 

uso, sob pena de violação do presente Regulamento; 

b) Não cumprimento dos requisitos estabelecidos no presente Regulamento e na 

legislação aplicável; 

c) Habilitação, por ação, omissão ou simples tolerância, de quaisquer terceiros, 

pessoas singulares ou coletivas ao uso da Marca, em violação da natureza 

intransmissível do direito de uso concedido, conforme estipulado no presente 

Regulamento; 

d) Prestação de falsas informações ou ausência de prestação de informações 

solicitadas pela Aguiarfloresta. 

2. Em caso de verificação das infrações acima mencionadas, estão previstas as seguintes 

sanções a determinar e aplicar pela Aguiarfloresta consoante a gravidade da infração: 

a) Advertência escrita, sendo estabelecido pela Aguiarfloresta o prazo para a 

empresa/instituição/particular regularizar a sua situação e adaptar-se às 

disposições regulamentares; 

b) Suspensão temporária da autorização de uso da Marca, com indicação do período 

de suspensão e das condições que a empresa/instituição/particular deverá 

satisfazer para obter, novamente, o direito de utilização; 

c) Cancelamento da autorização do uso da Marca, caso em que a 

empresa/instituição/particular só poderá dar início a novo processo de pedido de 

autorização um ano após a data de notificação de cancelamento; 
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d) Pagamento de uma penalidade de natureza pecuniária, em montante a definir pela 

Aguiarfloresta, de montante nunca inferior a € 5.000,00 (cinco mil euros). 

3. A utilização não autorizada da Marca constitui ato ilícito e infração de direito da 

propriedade industrial, legitimando a Aguiarfloresta a atuar em conformidade, 

nomeadamente, instauração das competentes ações judiciais, ordinárias e/ou de 

natureza cautelar aplicáveis, sem prejuízo da aplicação das sanções 

supramencionadas. 

4. A Aguiarfloresta reserva o direito de exigir ao infrator o ressarcimento de todos os 

custos em que incorrer com eventuais demandas judiciais, conquanto seja provada a 

infração às disposições do presente Regulamento. 

5. Sempre que o uso da Marca se manifeste contrário ao disposto no presente 

Regulamento, a Aguiarfloresta notificará, por escrito, o infrator, solicitando que o 

mesmo se pronuncie, pela mesma via, no prazo de dez dias úteis. 

6. Após resposta do infrator ou decorrido o prazo sem que a tenha apresentado, a 

Aguiarfloresta decide da sanção a aplicar. 

 

Artigo 11.º 

(Intransmissibilidade) 

1. O direito de uso da Marca é intransmissível e não exclusivo.  

2. No caso de venda ou transmissão de direitos de propriedades pelo titular, terá de ser 

efetuado novamente um contrato pelo novo proprietário. 

 

Artigo 12.º 

(Cessação) 

O direito de uso da Marca cessará automaticamente:  

a) Pelo incumprimento dos termos deste Regulamento;  

b) Por acordo mútuo; 

c) Pela exclusão ou perda da qualidade de associado; 

d) Findo o prazo estipulado no contrato;  

e) Pela venda ou transmissão de propriedade; 

f) Pela prestação de falsas declarações 



 
 
 

 

Relatório de Acompanhamento do projeto (Novembro 2020)  49 

 

g) Pela extinção, dissolução, liquidação ou insolvência. 

 

Artigo 13.º 

(Responsabilidade) 

A atribuição da Marca pela cedência do uso não atribui à Aguiarfloresta qualquer 

responsabilidade na identificação, integridade, qualidade e composição do produto, bem 

como no material utilizado nas suas embalagens e resíduos destas resultantes. 

 

Artigo 14.º 

(Revisões) 

1. Qualquer revisão do presente Regulamento deverá ser aprovado e/ou ratificado em 

Assembleia Geral da Aguiarfloresta, por iniciativa própria ou sob proposta da 

Direção. 

2. Para que se verifique a aprovação/ratificação da Revisão do Regulamento, é 

necessário que este seja aprovado em Assembleia Geral por pelo menos 50% dos 

Associados presentes. 

 

Artigo 15.º 

(Casos Omissos) 

Qualquer caso omisso ou situação não prevista no presente Regulamento regular-se-á 

com recurso aos Estatutos e Regulamentos da Aguiarfloresta e demais legislação sobre 

propriedade industrial. 

 

ANEXO I 

 

Modelo de declaração 

(a que se refere a alínea c) do n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento) 

 

1 - … (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de 

representante legal (1)…(firma, número de identificação fiscal e sede), declara, sob 

compromisso de honra que:  
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a) Tem a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança 

social em Portugal ou Espanha (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu 

estabelecimento principal; (2)  

b) Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal 

ou Espanha (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento 

principal); (3) 

c) No caso, da empresa ter produtores com (DOP) Denominação de Origem 

Protegida, IGP (Indicação Geográfica Protegida),ETG (Especialidade Adicional 

Garantida), e outras marcas de certificação de qualidade de bens, produtos e serviços, ou 

ainda sistemas de gestão de qualidade reconhecidas por entidades acreditadas para o 

efeito, deve anexá-los a esta declaração (4)  

2 – O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica 

a participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.  

3 – Quando o titular da Maca o solicitar, o interessado obriga-se a apresentar os 

documentos comprovativos de que se encontra nas situações identificadas nas alíneas a), 

b) e c) do n.º 1 desta declaração.  

 

…(local),…(data), 

 

…(assinaturas)  

 

(1) Aplicável apenas a candidatos que sejam pessoas coletivas.  

(2) Declarar consoante situação.  

(3) Declarar consoante a situação. 

(4) Indicar apenas quando se aplique. 

 


