
 

 

 

 

 

Em Mogadouro, Bragança 

FLORESTGAL CONVERTE 70 HECTARES DE EUCALIPTAL 

 

 

 

18 de novembro de 2021 

 A Florestgal, empresa pública de gestão e desenvolvimento florestal, encontra-se a florestar 

uma área de cerca de 70 hectares no concelho de Mogadouro, distrito de Bragança, resgatando 

as zonas não produtivas da propriedade e convertendo a mancha florestal de eucalipto num 

povoamento misto de sobreiro e carvalho negral, num total de 60 mil árvores. 

O projeto de florestação e valorização ambiental é financiado pelo PDR 2020 e decorre numa 

propriedade da empresa, a Quinta das Charas, que se encontra localizada junto do Parque 

Natural do Douro Internacional, área de elevado valor em termos de conservação da natureza a 

nível nacional e internacional. 

A intervenção ocorre numa área de 

eucaliptal de baixa produtividade, cuja 

primeira plantação foi realizada na década 

de 90, considerando a empresa 

fundamental a reconversão em curso, para 

povoamentos compostos por folhosas 

autóctones (sobreiro e carvalho negral) 

suscetíveis de melhorar as condições 

ambientais e produtivas da propriedade.   

As operações que se encontram a decorrer 

na Quinta das Charas têm como 

 
Limite de área de intervenção 

Reconversão de pov. de Eucalipto em pov. misto de Sobreiro e Carvalho negral 



 

objetivo melhorar a área florestal como um todo e recuperar as áreas em situação de maior 

risco de erosão. 

Os trabalhos observam as técnicas de silvicultura preventiva, com o objetivo de redução da 

propagação e impacto dos incêndios florestais, e a proteção da rede hidrográfica e das galerias 

ripícolas. 

Para além da função de conservação e valorização ambiental, o projeto não deixa de observar a 

produção florestal, designadamente a extração de cortiça e a atividade silvo-pastoril. 

Pretende a Florestgal contribuir para a adaptação das áreas florestais às alterações climáticas e 

melhorar os serviços ambientais que elas fornecem, nomeadamente a conservação da água, a 

proteção do solo, o sequestro de carbono, a purificação do ar e a regulação da temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para informações adicionais: 

Email - Comunicacao@florestgal.pt/geral@florestgal.pt 

Telefone - 236 550 550 

 

FLORESTGAL - EMPRESA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO FLORESTAL S.A 

Avenida Comendador Joaquim Araújo Lacerda n.º 16-18 

3260-412 Figueiró dos Vinhos 

www.florestgal.pt 


