
BALADI  
   Federação Nacional dos Baldios 

 

 

 

Sede: Rua Marechal Teixeira Rebelo, Prédio dos Quinchosos, Loja T 5000 – 525 Vila Real; Tel.: 259 348 151; E-mail: baladi.baldios@gmail.com  

Delegação Vila Pouca de Aguiar: Tel.: 259 417 798; E-mail: cna.vpouca@sapo.pt   

Delegação Chaves: Tel.: 276 348 362; E-mail: baladi.baldios@gmail.com  

Delegação Boticas: Tel.: 276 249 180; E-mail: cna.boticas@sapo.pt 

 

Filiada 

 
A maior área certificada da Península Ibérica com Certificado de Serviços 

dos Ecossistemas surge em pleno Parque Nacional da Peneda Gerês, por 

iniciativa das Comunidades Baldias 

  
As florestas naturais do Baldio de Fafião e do 
Baldio de Pincães, localizadas em pleno Parque 
Nacional Peneda Gerês (PNPG), na Freguesia 
de Cabril do concelho de Montalegre, são das 
primeiras em Portugal e as primeiras em Parque 
Nacional a obter a Certificação FSC® de Serviços 
dos Ecossistemas para a Conservação da 
Biodiversidade – Florestas Naturais e a obter a 
Certificação do Sequestro e Armazenamento de 
Carbono. 

São cerca de 420 hectares de floresta autóctone 
de carvalhos, sobreiros, medronheiros e outras 
folhosas com um alto valor de conservação, 
certificados em Serviços dos Ecossistemas para 
a Conservação da Biodiversidade – Florestas 
Naturais, e mais de 4000 hectares com a 
Certificação do Sequestro e Armazenamento de 
Carbono – Conservação das Reservas de 
Carbono Florestal, constituindo a maior área 
certificada da Península Ibérica para este 
serviço de ecossistemas. 
 
 
 
 
 
 

A iniciativa para a certificação 
surgiu através das comunidades 
locais de Fafião e Pincães, 
alavancadas numa candidatura ao 
Fundo Ambiental em 2020, na qual, 
além da proposta de certificação, 
constavam igualmente trabalhos ao nível de conservação de florestas de alto 
valor ecológico.  
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Filiada 

Pretende-se através da gestão florestal 
sustentável realizada pelas Comunidades 
Locais, e comprovada através da certificação 
florestal e da certificação dos seus serviços dos 
ecossistemas, aumentar as receitas para as 
comunidades, através da valorização dos 
produtos lenhosos e não lenhosos de origem 
florestal e dos serviços prestados (regulação do 
ciclo da água, armazenamento de carbono, 
conservação do solo, biodiversidade, paisagem, 
etc.), ao mesmo tempo que garantem à 
sociedade uma gestão florestal responsável. 
 

Estas áreas comunitárias, tal como muitas outras no norte e centro do país, 
estavam já certificadas pela sua gestão florestal sustentável nos principais 
sistemas de certificação florestal, FSC® e PEFC, no Grupo de Gestão Florestal 
CERNA Portugal, e vem no seguimento de uma política da BALADI – Federação 
Nacional dos Baldios de apoio e valorização dos territórios rurais de montanha, 
e suas comunidades, aliado à melhoria do apoio técnico, possível através do 
Programa do Fundo Florestal Permanente para a constituição de Agrupamentos 
de Baldios. 

A candidatura foi desenvolvida pelo AGRUPAMENTO DE BALDIOS DA SERRA 
DO GERÊS, contou com a colaboração da BALADI, CERNA e ocorreu em 
consonância com o ICNF/PNPG. 
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