Perguntas Frequentes
Respostas às perguntas mais frequentes sobre as áreas de competência do Instituto
da Conservação da Natureza e das Florestas
Acesso e Partilha de Benefícios
Convenção da Diversidade Biológica. Access and Benefit-Sharing (ABS). Acesso aos
recursos genéticos e a partilha justa e equitativa dos benefícios decorrentes da sua
utilização.
Arborização e Rearborização (RJAAR)
Perguntas frequentes sobre o regime jurídico aplicável às ações de arborização e
rearborização (RJAAR) (Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho). Conceção das ações
de arborização e elaboração de projetos. SI ICNF - RJAAR.
Áreas Protegidas
Criação de uma Área Protegida e respetiva gestão - Rede Nacional de Áreas
Protegidas
Business & Biodiversity
Iniciativa Business & Biodiversity em Portugal
Defesa da Floresta Contra Incêndios
Limpeza de terrenos junto a habitações. Período crítico. O que são uma queima e uma
queimada? É possível realizar uma queima durante o verão? É possível realizar uma
queimada fora do período crítico? Quando se pode fazer uma queima?
Invasoras
Espécies exóticas invasoras.
Matas Nacionais
O que Fazer em Caso de...
Procedimentos a adotar no caso de encontrar exemplares de espécies selvagens
Ordenamento e Gestão Florestal
Sementeiras de pinheiros mansos e bravos; Distâncias em plantações de eucaliptos e
outras espécies; Limpeza de matos; Ajudas financeiras para florestação; Combate de
espécies invasoras; PROF.
Património Imobiliário
Pesca em Águas Interiores
Legislação. Licenciamento. Defeso das espécies, Iscos, Métodos e Aparelhos de
pesca. Águas Particulares. Concessões de Pesca. Esvaziamentos. Passagens para
Peixes.
Plantas e Sementes
Plantas e sementes. Materiais Florestais de Reprodução. Aquisição de sementes

florestais
Pragas e Doenças
Pulgão-dos-carvalhos. Gorgulho-do-eucalipto. Plátipo. Processionária ou Lagarta dopinheiro. Cancro-resinoso-do-pinheiro. Manifesto de Abate, Desramação e Circulação
de madeira de Coníferas. Vespa-das-galhas-do-castanheiro. Bactéria Xylella fastidiosa
Proteção do sobreiro, da azinheira e do azevinho espontâneo
Corte de árvores ou ramos de sobreiro e azinheira, formulários, requerimentos,
extração antecipada de cortiça, compra e venda de azevinho espontâneo
Sapadores Florestais
Equipas de Sapadores Florestais
ZIF
Zonas de Intervenção Florestal - ZIF.

