
CONTEUDO DO PLANO DE MANEIO QUINQUENAL  

(Plano Táctico) 

 

O plano de maneio a táctico ou de médio prazo apresenta com maior detalhe as 

actividades que devem ser realizadas num prazo de cinco anos. Este plano é derivado do 

plano de maneio a longo prazo, sendo lido ou analisado juntamente com este. O ideal 

seria apresentar com maior clareza as operações florestais a realizar na concessão nos 

próximos cinco anos.    

 

Conforme indicado no Capitulo 9 o plano de maneio vai ser revisto periodicamente; os 

planos quinquenais constituem uma oportunidade para o efeito. As informações 

colhidas durante o período fornecem os elementos para a revisão e ajuste no plano de 

maneio. 

 

Os principais conteúdos deste plano são as seguintes: 

 

1. Período de validade do plano 

 

Neste ponto se indica o tempo (quinquénio) em que o plano de maneio é valido. A capa 

e contracapa segue o mesmo modelo do documento mãe e esta informação pode ser 

apresentada na capa e contra capa   

 

2. Avaliação do período anterior 

 

Neste ponto faz-se uma breve avaliação das realizações do quinquénio anterior. Inclui 

não apenas as actividades feitas com sucesso, mas também as falhas, experiência 

adquirida e sugestões para a melhoria e ajuste do plano. A apresentação do balanço 

pode se ter os seguintes pontos: 

  

 Realizações e falhas  

 Lições apreendidas  

 Oportunidades para melhorar o plano 

 

 

3. Operações florestais 

 

Neste tópico resume-se todas actividades que serão realizadas na floresta e que estão 

patentes no Capitulo 5 do documento mãe. Os objectivos, princípios e as actividades a 

realizar são descritas no plano de maneio da concessão e, aqui, se detalha em função das 

especificidades da zona em que se concentrarão as actividades no quinquénio.  

 

Os pontos mais importantes são os seguintes: 

 

 Inventario de pre-exploração  

 Estradas (construção, limpeza e manutenção) 

 Exploração florestal  

 Produção esperada   

 Tratamentos silviculturais (maneio de brotacao, desbastes, plantio de 

enriquecimento) 

 Protecção da floresta (acessos, incêndios, exploração ilegal) 
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4. Mitigação de impactos ambientais e sociais 

 

Os impactos e as medidas de mitigação são também referidas no documento mãe, neste 

tópico apresentam aqueles que se esperam realizar no quinquénio, em função da zona de 

trabalho do período.  

 

Os pontos a considerar relativamente aos impactos sociais são os seguintes: 

 

 Direitos e deveres das comunidades locais (organização, 20%, exploração de 

PFNM, agricultura, queimadas descontroladas)  

 Parcerias e acordos 

 Mecanismos de resolução de conflitos 

 

No domínio ambiental atenção deve ser dada aos seguintes aspectos: 

 

 Acções de mitigação da exploração florestal 

 Monitoria da qualidade da floresta 

 

5.  Pesquisa, monitoria e avaliação 

 

A concessão deve logo depois do estabelecimento montar um sistema adequado de 

recolha de dados para avaliação do desempenho nas diferentes operações e acumular 

dados para as revisões periódicas previstas do plano de maneio. No Capitulo 6 

apresenta-se os paramentos e indicador que devem ser considerados para as diferentes 

áreas.  

 

Deve ainda, junto com as instituições de pesquisa montar o mais cedo possível ensaios 

para a colecta de dados sobre crescimento e comportamento da floresta face as 

intervenções que vão ocorrendo. 

 

6. Mapas 

 

Os mapas devem centrar com maior detalhe nos talhões, sectores ou area em que 

centrarão as actividades  no quinquénio. Os mapas mais importantes sao os seguintes:  

 

 Mapa de estradas existentes e planificadas 

 Áreas a ser inventariadas por ano 

 Áreas a ser exploradas por ano 

 Área em que será feito o maneio de brotacao, plantada etc., por ano  

 


