
CONTEUDO DO PLANO DE MANEIO ANUAL  

(Plano Operativo) 

 

O plano de maneio operativo é feito a partir do plano quinquenal. Este plano ainda é 

mais detalhado que os anteriores e cobre apenas doze meses de actividade. Este plano 

visa fundamentalmente orientar o trabalho dos técnico no campo e indica quando e onde 

as diferentes actividades devem ser realizadas.  

 

O plano operativo vai servir também para a monitoria e fiscalizacao das actividades no 

terreno pelos SPFFB. 

 

Muitas actividades são de escala reduzida que se torna difícil contempla-las num plano 

estratégico ou a médio prazo. Entretanto é importante que sejam registadas e 

planificadas. Estas actividades incluem detalhes de construção de estrada, localização de 

sistemas de drenagem, detalhes na planificação de actividades de inventario etc.  

 

O conteúdo dos plano de maneio anual inclui os seguintes aspectos: 

 

1. Avaliação das actividades realizadas no ano anterior 

 

Neste ponto se faz um breve balanço das actividades realizadas nos últimos 12 meses. 

Este balanço é importante para corrigir falhas e definir prioridades. O conteúdo inclui: 

 

 Avaliação das actividades de produção e maneio desenvolvidas 

 Resultados das actividades desenvolvidas no domínio social e ambiental 

 Sumário da produção, inventario realizado, construção e manutenção de 

estradas, treinamento etc. 

 

2. Operações florestais 

 

A semelhança do plano quinquenal, neste tópico inclui-se todos trabalhos que serão 

realizado na floresta, com o maior detalhe possível. A ideia é que este plano sirva como 

guião de trabalho para os técnicos e as equipes de campo. Os pontos mais importantes 

são os seguintes: 

 

2.1 Plano de estradas 

 

O plano de estrada deve, entre outras informações indicar: 

 

 Estradas planificadas com detalhadas em mapas 

 Planos de obras de engenharia a realizar 

 Detalhes das obras de drenagem requeridas 

 

2.2 Inventario de pre-exploração e produção esperada 

 

O inventario vai ser feito prioritariamente nos talhões que vão ser abatidos naquele ano. 

Neste ponto é importante indicar 

 

 Blocos a serem inventariados 

 Blocos para actividades de pré exploração 
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 Produção esperada 

 

2.3 Tratamentos silviculturais 

 

Aqui apresenta-se os tratamento que serão feitos durante o ano para a regeneração e 

protecção da floresta, especialmente nos talhões explorados nos anos anteriores e 

naquele ano. Conforme referido estes tratamentos incluem: 

 

 Maneio de brotacao 

 Plantação 

 Actividades de prevenção e combate as queimadas 

 

3. Outras actividades  

 

Neste capitulo apresentam-se actividades previstas no plano quinquenal, que não foram 

incluídas no ponto anterior, mas que vão ser realizadas durante neste ano. Podem por 

exemplo serem: 

 

 Actividades e metas sociais e ambientais atingir naquele ano 

 Organização das comunidades locais 

 Actividades concretas de pesquisa, monitoria e avaliação 

 Turismo e outras actividades de rendimento  

 

4. Mapas operacionais 
 

Os mapas do plano operativo devem ser na maior escala possível ou disponível. Os mais 

importantes são os seguintes: 

 

 Mapas de estradas 

 Mapas dos blocos de inventario 

 Mapas de blocos de exploração 

 Mapas de tratamentos silviculturais 

 Mapas de áreas de protecção e de blocos não produtivos 

 Mapas de assentamentos humanos definitivos ou provisórios 

  


