Município de Penamacor
Câmara Municipal
Contribuinte n.º 506 192 164

Edital 3/2022
António Luís Beites Soares, Presidente da Câmara Municipal de Penamacor, torna publico
que:
O Programa de Transformação da Paisagem, criado através da Resolução do Conselho
de Ministros n.º 49/2020, de 24 de junho, reconhece a necessidade de intervir em territórios
vulneráveis através do Programa de Reordenamento e Gestão da Paisagem (PRGP) e de
Áreas Integradas de Gestão da paisagem (AIGP), como reconhecimento do papel
primordial do ordenamento e revitalização dos territórios florestais, com vista à resiliência
aos riscos, nomeadamente de incêndio, e a afirmação da biodiversidade, numa política
de gestão e valorização da paisagem.
Assim, como instrumento de intervenção no território, pelo Decreto-Lei n.º 28-A/2020, de 26
de junho, foi aprovado o regime jurídico da Reconversão da Paisagem (RJRP) através de
programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem (PRGP) e de Áreas Integradas de
Gestão da paisagem (AIGP).
Com o intento de promover a valorização do território através da paisagem, de forma a
criar valor para os ativos estratégicos relacionados com as atividades agrícolas, silvícolas e
turísticas, e promover a aceleração do uso produtivo e regenerativo do capital natural,
contribuindo para uma melhor gestão da carga de combustíveis do território, o Município
de Penamacor e do Sabugal viram aprovada1 a constituição da Área Integrada de
Gestão da Paisagem (AIGP)) ”TTerras do Lince - Malcata”, com a área de 4.824,13ha,
conforme cartografia em anexo, com os seguintes objetivos:


Reordenamento da paisagem: reforço da diversidade da paisagem e resiliência da
floresta ao risco;



Abordagem integrada e diversificação de usos: mosaico - reconversão, produção e
fruição;



Dinamização de bolsa de terras - atração de investimento;



Planeamento a médio-longo prazo: reflorestação e redução de risco de incêndio;



Participação pública e envolvimento comunitário;



Valorização serviços ecossistemas e dinamização do mercado para compensação de
CO2

1pelo

Despacho n.º 7109-A/2021, de 16 de julho dos Gabinetes das Ministras da Modernização do Estado e da

Administração Pública e da Agricultura, da Secretária de Estado da Administração Interna e do Secretário de
Estado da Conservação da Natureza, das Floretas e do Ordenamento do Território.
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Operacionalização de programa de apoio e incentivo - agricultura, floresta e
silvopastorícia;



Contribuir para o reordenamento da paisagem rural, promovendo a criação áreas de
floresta biodiversa e resiliente, conjugadas com mosaicos agrícola, agroflorestal e
silvopastoril;



Incentivo à criação de parcelas de bosque mediterrânico, propiciadoras à reintrodução
o lince Ibérico, e áreas de produção agrícola (por exemplo: cultura de olivais, cultura de
medronhos);



Incrementar a instalação de áreas produtivas em modelos de mosaicos agroflorestais,
economicamente sustentáveis quer a nível privado e publico;



Desenvolver agrupamentos de terrenos e incentivar o investimento nas propriedades
rurais, fomentando a gestão da floresta privada não industrial;



Criar incentivos para que os privados invistam na plantação, reflorestação e
reconversão dos seus terrenos com espécies autóctones e que promovam o aumento
da diversidade dos ecossistemas;



Promover uma economia de escala, através do incentivo à constituição de
agrupamentos de proprietários, para que possam investir e gerir as suas propriedades
rústicas, incluindo no contexto pós-fogo;



Ações de sensibilização para que a comunidade passe a ser uma parte ativa para a
conservação e preservação do património natural, em particular boas práticas para a
sustentabilidade da floresta;



Fomentar os mecanismos de valorização de ecossistemas, nomeadamente os serviços
ambientais com base nas externalidades positivas da floresta.

Para mais informações poderá contactar os pontos focais:
Município de Penamacor: secretaria.gap@cm-penamacor.pt
Município do Sabugal: presidencia@cm-sabugal.pt
Paços do concelho, 7 de janeiro de 2022
O Presidente da Câmara

Dr. António Luís Beites Soares

