
ZIF de Santiago do Cacém e Sines 

Regulamento Interno 

CAPÍTULO I 

Generalidades 

Artigo1º 

Denominação 

1. A Zona de intervenção Florestal de Santiago do Cacém e Sines, adiante designada simplesmente por ZIF, rege-

se pelo seu Regulamento Interno. 

2. A ZIF tem sede social na Freguesia de União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 

Bartolomeu da Serra e do Concelho de Santiago do Cacém. 

 

Artigo 2º 

Objectivos 

1- São objectivos fundamentais da ZIF: 

a. Promoção do Investimento em Gestão; 

b. Promoção de um ordenamento florestal adequado; 

c. Valorização do património florestal; 

d. Apoiar os respectivos instrumentos de ordenamento e gestão, 

e. Dar coerência territorial e eficácia à acção da administração central e local e, dos demais agentes com 

intervenção nos espaços florestais; 

f. Promover, divulgar acções de dinamização e rentabilização da área ZIF; 

g. Elaborar propostas de desenvolvimento de actividades complementares á actividade florestal e com 

interesse socio-económico para os proprietários e para a região, como apicultura, pesca desportiva, 

cinegética, eco turismos e cogumelos, etc..; 

h. Apoiar e executar medidas de prevenção e combate contra incêndios florestais; 

i. Coordenar a recuperação dos espaços florestais e naturais quando afectados por incêndios; 

j. Estabelecer protocolos com as ZIF límitrofes e proporcionar um exemplo e incentivar a constituição de 

novas ZIF em áreas fronteiriças; 

 

2- São objectivos específicos da ZIF 

a. Elaborar e executar todos os planos estabelecidos pelo Decreto-Lei 127/2005 de 5 de Agosto; com a 

redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 15/2009, de 14 de Janeiro, 

b. Aumentar anualmente a florestação/reflorestação da ZIF através de mecanismos de gestão e modelos 

silvícolas adequados; 

c. Elaboração do cadastro florestal bem como o inventário detalhado do parcelário da área ZIF; 

d. Promover a investigação científica com protocolos com Politécnicos e Universidades; 

e. Concertação dos esforços para a obtenção de certificação florestal pelo sistema FSC; 

f. Estabelecer protocolos de cooperação com Federações Florestais, para certificação dos proprietários ou 

da ZIF; 

g. Participação no mercado de créditos de carbono; 

h. Incentivar e promover o Fundo Imobiliário de Investimento Florestal como uma Ferramenta de gestão 

sustentável florestal; 

i. Concertação dos esforços na área de protecção para a diminuição da área ardida nos anos 

antecedentes; 

j. Promoção de contratos com empresas ligadas ao fornecimento de energia para a venda de biomassa; 

k. Melhorar/criar a rede viária/divisional existente; 



l. Estabelecer protocolos com as Juntas de Freguesia e Câmaras abrangidas para a contratação de mão 

de obra local para os trabalhos a realizar na ZIF; 

 

Artigo 3º 

Prossecução dos objectivos 

1- Para atingir os seus objectivos a ZIF pode: 

a. Organizar acções de informação e formação, campanhas de sensibilização e desenvolver projectos; 

b. Divulgar trabalhos seus e dos seus aderentes; 

c. Elaborar estudos e pareceres; 

d. Associar-se, filiar-se ou cooperar com associações ou organismos congéneres ou afins; 

e. Desenvolver quaisquer outras actividades que a entidade gestora considere estar relacionadas com os 

seus objectivos; 

2 - È da responsabilidade da Entidade Gestora, sempre com o conhecimento e aquiescência da Assembleia – Geral, 

o cumprimento no exposto nas alíneas a) a e). 

 

Artigo 4º 

Financiamento 

Fundo Comum 

1 – A entidade gestora da ZIF deve constituir um fundo comum destinado a financiar as acções geradoras de 

benefícios comuns e de apoio aos proprietários e produtores florestais; 

2 – Constituem receitas do Fundo Comum: 

a. Receita das quotas dos aderentes, em proporção á área que detém na ZIF, cujos valores serão 

estabelecidos e aprovados em Assembleia Geral de Aderentes; 

b. Instrumentos públicos de apoio à floresta, de âmbito nacional e comunitário, sem prejuízo de outras 

fontes financeiros obtidas para o efeito pela entidade gestora; 

c. Instrumentos de política destinados ao financiamento do ordenamento e gestão florestal e da defesa da 

floresta contra incêndios; 

d. Prémios, incentivos e subsídios atribuídos; 

e. As receitas provenientes das suas actividades, tais como: 

a. 1% do valor líquido de venda de todo o material lenhoso obtido na área da ZIF quando organizado 

pela Entidade Gestora; 

b. 1% do valor líquida venda de biomassa obtido na área da ZIF quando organizado pela Entidade 

Gestora; 

c. 1%da venda de mel obtido na área da ZIF quando organizado pela Entidade Gestora; 

d. 1% do resultado líquido da venda de macrofungos obtido na área da ZIF quando organizado pela 

Entidade Gestora; 

e. Lucros da organização de provas desportivas/lúdicas e/ou eventos realizados na ZIF quando 

organizado pela Entidade Gestora/Comissão Fiscalizadora/Aderentes; 

f. 10% do produto das coimas resultantes das infracções cometidas na ZIF, sempre que a Entidade 

Gestora dê notícia à AFN de situações que indiciem a prática de contra ordenações previstas no 

Decreto-Lei n.º 127/2006, de 5 de Agosto. 

3 – As receitas do Fundo Comum da ZIF só podem ser utilizados pela Entidade Gestora com a aprovação da 

Assembleia Geral de Aderentes, tendo de estar inscritas no orçamento e constar nas contas. 

4 – As contas da ZIF são obrigatoriamente integradas no relatório e contas. Florestais cujo prédio seja abrangido 

pela área da ZIF 

 



CAPÍTULO II 

Dos Aderentes 

Artigo 5º 

Classificação  

1 – São aderentes, todos os proprietários/Produtores cujo prédio seja abrangido pela área ZIF e que subscrevam a 

listagem existente na sede da Entidade Gestora, local a ser definido posteriormente em Assembleia – Geral de 

aderentes da respectiva ZIF. Para facilitar o processo, os interessados deverão de entregar uma cópia do Bilhete de 

Identidade, nº de Contribuinte e uma certidão do teor matricial das finanças ou outra prova de posse da propriedade 

que subscreve na ZIF. 

2 – Os Proprietários/ Produtores Florestais abrangidos pela ZIF e não aderentes terão de elaborar e executar um 

plano de gestão florestal aprovado pela AFN. 

 

Artigo 6º 

Direitos 

São direitos dos aderentes: 

a. Contribuir para a prossecução dos fins da ZIF. 

b. Assistir às reuniões realizadas pela Entidade Gestora, sempre que entender, e tomar parte nos debates e 

deliberações; 

c. Exercer o direito de voto; 

d. Eleger e ser eleito para os órgãos sociais; 

e. Ser representado por terceiros; 

f. Escolha da modalidade de gestão; 

g. Apresentar sugestões de utilidade para a ZIF; 

h. Participar nas actividades da ZIF, e usufruir das regalias que a mesma proporcione; 

i. Ser informado de todas as decisões que lhe digam directamente respeito, bem como das iniciativas ou 

orientações decididas pela Entidade Gestora; 

j. Consultar as actas das Assembleias; 

k. Informação actualizada periodicamente ou sempre que a solicite; 

l. Ter acesso e oportunidade de consultar os projectos florestais envolvendo a sua propriedade; 

m. Desistir da adesão à ZIF, mediante o envio de um ofício por correio devidamente assinado, com data e 

aviso receção. 

 

Artigo 7º 

Deveres 

São deveres dos aderentes: 

a. Respeitar os princípios da ZIF e contribuir para os seus fins; 

b. Cumprir as disposições do regulamento interno; 

c. Participar nas Assembleias – Gerais; 

d. Acatar as deliberações da Entidade Gestora após aprovação dos planos; 

e. Desempenhar com zelo e dedicação os cargos para que forem eleitos; 

f. Informar a Entidade Gestora de todas as intervenções efectuadas; 

g. Disponibilizar as suas propriedades para a instalação de infra-estruturas colectivas de interesse comum; 

h. Liquidar, num prazo de 10 dias úteis, todas as despesas afectadas à sua propriedade inscrita na adesão 

não comparticipadas pelo fundo comunitário no decorrer da execução dos projectos florestais. 

 

 



 

 

CAPÌTULO III 

Entidade Gestora 

Artigo 8º 

Identificação da Entidade Gestora 

1 – A Entidade Gestora é a APIFLORA - Associação Agro-florestal, com sede social em Praça da República , 1, 1.º 

7400-232 Ponte de Sôr, 

2 – As competências da Entidade Gestora são as definidas no Decreto Lei nº 15/2009 de 14 de Janeiro, 

 

Artigo 9º 

Responsabilidade da Entidade Gestora 

1 – A Entidade Gestora da ZIF assegura a realização dos objectivos da ZIF e a sua administração, competindo-lhes 

designadamente: 

a. Promover a gestão profissional conjunta das propriedades que a integram; 

b. Promover a concertação dos interesses dos proprietários e produtores florestais; 

c. Elaborar os seguintes elementos estruturantes da ZIF: 

a) Plano de Gestão Florestal (PGF); 

b) Plano específico de intervenção florestal (PEIF); 

c) Elaboração do Regulamento interno; 

d) Promoção do Cadastro Florestal da área da ZIF. 

d. Elaborar planos específicos, quando necessários; 

e. Cumprir as regras e procedimentos estabelecidos no regulamento interno de funcionamento da ZIF; 

f. Promover a aplicação da legislação florestal na sua área territorial; 

g. Recolher, organizar e divulgar os dados e informações relevantes da ZIF;  

h. Promover a regularização do inventário da estrutura da propriedade na ZIF e a regularização dos 

respectivos elementos de registo; 

i. Garantir a coordenação de todas as actividades comuns; 

j. Colaborar com as comissões municipais de defesa da floresta contra incêndios na preparação e 

execução do plano de defesa da floresta; 

k.  Colaborar com outras entidades públicas ou privadas de idêntico âmbito territorial ou funcional: 

l. Disponibilizar o acesso à lista de aderentes e promover e incentivar a adesão dos proprietários/ 

produtores florestais não aderentes. 

2 – Apresentar anualmente à Assembleia-Geral de aderentes o plano anual de actividades e o relatório e contas. 

 

Artigo 10º 

Substituição da Entidade Gestora das Zonas de Intervenção Florestal 

1 – A Entidade Gestora da ZIF pode ser substituída, por iniciativa, devidamente justificada, dos proprietários e 

produtores florestais, em Assembleia-Geral de aderentes, devendo estes representar mais de 50% do universo dos 

proprietários e produtores florestais aderentes e deter, em conjunto, mais de metade da superfície da área da ZIF. 

 

CAPÌTULO IV 

Gestão dos Espaços Florestais da ZIF 

Artigo 11º 

Plano de Gestão Florestal 



1 – A área territorial da ZIF é abrangida por um plano de gestão florestal elaborado de acordo com o disposto no 

Decreto-lei n.º 16/2009 de 14 de Janeiro. 

2 – O plano de gestão florestal concretiza as orientações do plano regional de ordenamento florestal da sua área 

geográfica, atende aos instrumentos municipais e especiais de ordenamento do território e respeita os interesses 

dos proprietários e produtores florestais que têm de o subscrever. 

 

Artigo 12º 

Planos específicos de intervenção florestal (PEIF) 

1 – A área territorial da ZIF é abrangida por planos específicos de intervenção florestal. 

2 – O PEIF é um instrumento específico de intervenção em espaços florestais que determina acções de natureza 

cultural, visando a prevenção e o combate a agentes bióticos e abióticos. 

 

Artigo 13º 

Outros planos específicos 

1-Se os valores ou funções contidos ou adjacentes à área ZIF forem colocados em risco de dano por fenómenos 

abióticos, devem ser elaborados planos específicos de intervenção, nomeadamente de controlo de erosão, de 

protecção fitossanitária de conservação de um determinado habitat, de salvaguarda de património arqueológico, de 

recreio ou lazer, de silvopastorícia e de caça. 

 

Artigo 14º 

Força vinculativa dos planos 

1-O plano de gestão florestal (PGF) da área territorial da ZIF são de cumprimento obrigatório para todos os 

proprietários e produtores florestais aderentes e as operações silvícolas mínimas também são obrigatórias para os 

não aderentes. 

2-Os planos específicos de intervenção florestal (PEIF), aplicam-se em toda a área territorial da ZIF 

 

Artigo 15º 

Aprovação dos planos 

1 – Elaborados os planos referidos nos artigos 10º, 11º e 12º, os mesmos são submetidos a apreciação em 

Assembleia Geral dos proprietários e produtores florestais abrangidos pela área territorial da ZIF, que o podem 

consultar nos 20 dias subsequentes, devendo quaisquer sugestões ser apresentadas à entidade gestora da ZIF por 

escrito e no prazo de 20 dias a contar do termo daquele período, para esta proceder às correcções a que houver 

lugar. 

2 – Os planos específicos previstos nos artigos 10º, 11º e 12º, devem ser submetidos a parecer das entidades que a 

AFN entenda conveniente consultar. 

4 – Consideram-se os planos validados se aceites pela maioria dos proprietários e produtores florestais aderentes à 

ZIF e que detenham em conjunto pelo menos metade da superfície dos espaços florestais àquelas pertencentes. 

5 – Após a consulta pública, a recolha dos pareceres e a avaliação de acordo com os números anteriores, os planos 

são submetidos pela entidade gestora da ZIF à aprovação da AFN. 

 

Artigo 16º 

Execução dos planos 

1 – A execução dos planos cabe aos proprietários e produtores florestais, excepto se tal responsabilidade for 

cometida à entidade gestora da ZIF, mediante acordo entre as partes ou quando, sendo desconhecido o proprietário 

ou produtor florestal, ou o seu paradeiro, ou, ainda, nos casos de incumprimento da execução pelos proprietários e 

produtores florestais, o interesse público aconselhe o contrário. 



2 – Nas situações em que ocorrer intervenção em propriedades de que se desconheça o proprietário ou produtor 

florestal, ou o seu paradeiro, a entidade gestora da ZIF deve efectuar a recolha e o registo das intervenções 

silvícolas e dados biométricos e manter o seu arquivo histórico, obrigando-se ao dever de informação sempre que 

solicitada. 

 

CAPÌTULO V 

Dos órgãos 

Artigo 17º 

Órgãos 

1-São órgãos da ZIF: 

a. A Assembleia-Geral da ZIF; 

b. Mesa da Assembleia-Geral; 

 

CAPÌTULO VI 

Assembleia-Geral da ZIF  

Artigo 18º 

Definição 

1-A Assembleia-Geral é o órgão definidor das grandes linhas de actividade e aprovação de todos os planos e 

aspectos de funcionamento da ZIF. 

 

Artigo 19º 

Composição 

1-Compõem a Assembleia-Geral, a Mesa da Assembleia que deverá presidir às reuniões e os Aderentes da ZIF. 

 

Artigo 20º 

Competências 

1-Compete à Assembleia-Geral: 

a. Votar o plano de actividades, o orçamento de contas e outros assuntos que lhe sejam submetidos; 

b. Votar o plano de Gestão Florestal; 

c. Votar o plano específico de intervenção florestal (PEIF); 

d. Votar nos Outros Planos Específicos; 

e. Eleger os aderentes para a função de Presidente e dois Secretários da Mesa da Assembleia; 

f. Deliberar sobre a intervenção em prédios de que se desconheça o proprietário ou seu paradeiro; 

g. Definir, quando necessário, o valor e forma de remuneração da entidade gestora. 

 

 

Artigo 21º 

Funcionamento 

1 – Obrigatoriamente haverá uma reunião ordinária, com uma periodicidade anual, onde será discutido e aprovado o 

Plano Anual de Actividades, Relatório de Contas. 

2 – A reunião anual realizar-se-á um ano após a primeira Assembleia-Geral na sua segunda-feira mais próxima. O 

local e hora serão devidamente indicados em edital num local definido pelos aderentes em Assembleia-Geral e com 

uma antecedência de 10 dias úteis. 

3 – A afixação e publicação dos editais, reunião ordinária ou extraordinária, será da responsabilidade da Entidade 

Gestora. 

4 – Serão realizadas reuniões extraordinárias para: 



a. Aprovação do Regulamento Interno; 

b. Pedido de alteração ao Regulamento Interno, devidamente justificado para que haja um bom 

funcionamento da ZIF; 

c. Aprovação do Plano de Gestão Florestal; 

d. Aprovação do Plano específico de intervenção florestal (PEIF) 

e. Sempre que seja solicitado por um grupo de aderentes que representem 50%da área da ZIF; 

f. Sempre que necessário e devidamente justificado para manter um funcionamento adequado. 

5 – Caso as reuniões sejam agendadas pela Entidade Gestora, a mesma terá que ser devidamente notificada para 

que proceda à marcação da reunião solicitada, podendo desta forma cumprir com as devidas legalidades. 

6 – As reuniões da Assembleia só poderão decorrer caso se verifique quórum deliberativo. 

7 – O quórum deliberativo terá que ser constituído no mínimo por 50% dos aderentes. 

8 – Caso não se verifique a constituição do quórum deliberativo na hora prevista para a realização da reunião 

prevista realizar-se-á passado 60 minutos, não necessitando desta forma cumprir com o ponto 7 do artigo 20º, as 

deliberações necessárias serão tomadas com o quórum presente. 

9 – O voto de cada aderente será contado na proporção de 1 voto por cada hectare, até 100 hectares de espaços 

florestais que deter na área da ZIF. Os aderentes com área inferior a um hectare terão direito a um voto. 

10 – As aprovações carecem sempre de um mínimo de três quartos, ¾ de votos favoráveis dos aderentes na 

Assembleia. 

 

CAPÌTULO VII 

Mesa da Assembleia-Geral 

Artigo 22º 

Composição  

1 – A mesa da Assembleia-Geral é composta por um representante da Entidade Gestora, o Presidente e dois 

Secretário eleitos em Assembleia-Geral. 

 

Artigo 23º 

Eleição 

1 – A Mesa da Assembleia-Geral é eleita pelos aderentes em Assembleia-Geral. O mandato é de 4 Anos. 

2 - A eleição dos membros da Assembleia-geral faz-se entre os Aderentes, mediante apresentação de listas únicas 

subscritas por um número mínimo de 5% de Aderentes 

3 – As listas devem ser entregues ao Presidente da mesa até 48 horas antes da Assembleia-Geral. 

 

CAPÌTULO VIII 

Competências  

Artigo 24º 

Entidade Gestora 

1 - É da competência da Entidade Gestora: 

a. Convocar as reuniões da Assembleia-Geral, nos termos estabelecidos neste regulamento e até 10 dias 

úteis antes da sua realização; 

b. Dirigir os trabalhos da Assembleia; 

c. Assinar e rubricar as actas das sessões; 

d. Publicação das actas; 

e. Saber todas as dúvidas que possam surgir na interpretação do regulamento interno. 

 

 



 

Artigo 25º 

Aprovação e Alteração do Regulamento 

1- Este regulamento interno poderá ser aprovado em Assembleia-Geral, pelo voto favorável de, pelo menos três 

quartos (¾) de todos os aderentes presentes. 

 

Artigo 26º 

Casos omissos 

1- Os casos omissos neste regulamento reger-se-ão pelo estipulado nos estatutos, lei geral e princípios gerais do 

direito. 

 

Artigo 27º 

Entrada em vigor 

1- O presente regulamento entra imediatamente em vigor após voto favorável de ¾ de aderentes presentes na 

Assembleia-Geral. 


