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information contained in this document is accurate and reliable. However, errors may sometimes occur. Therefore SGS expressly 
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SGS QUALIFOR 

FOREST MANAGEMENT STANDARD FOR PORTUGAL 

APPENDIX A 

LAWS, REGULATIONS AND STANDARDS APPLICABLE IN PORTUGAL 

A. NATIONAL LEGISLATION 

 Legal Rights to Harvest: 

• Land tenure and management rights  

• Concession licenses  

• Management and harvest planning 

1.  Portaria n.º 78/2013, de 19 de fevereiro 

Determina a ocorrência de factos relevantes para efeitos de revisão dos Planos Regionais de Ordenamento 
Florestal (PROF) em vigor em Portugal continental, bem como a suspensão parcial desses Planos e revoga 
a Portaria n.º 62/2011, de 2 de fevereiro. 

2.  Decreto-Lei n.º 114/2010, de 22 de Outubro 

Simplifica a apresentação de candidaturas a fundos destinados à beneficiação e valorização florestal, 
modifica o regime de aprovação, alteração ou revisão dos planos regionais de ordenamento florestal e 
procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de Janeiro. 

3.  Despacho n.º 20194/2009, de 7 de Setembro 

Homologação de normas técnicas para a elaboração dos planos específicos de intervenção florestal 
(PEIF).  

4.  Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de Janeiro 

Aprova o regime jurídico dos planos de ordenamento, de gestão e de intervenção de âmbito florestal e 
revoga os Decretos-Lei n.º 204/99 e 205/99, ambos de 9 de Junho e a Portaria 1139/2006, de 25 de 
Outubro. 

5.  Decreto-Lei n.º 15/2009, de 14 de Janeiro 

Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 127/2005, de 5 de Agosto, que aprova o regime de criação das zonas 
de intervenção florestal (ZIF), bem como os princípios reguladores do seu funcionamento e da sua 
extinção. 

6.  Decreto Regulamentar n.º 42/2007, de 10 de Abril 

Aprova o Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana do Porto e Entre Douro e Vouga 
(PROF AMPEDV). 

7.  Decreto Regulamentar n.º 41/2007, de 10 de Abril 

Aprova o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Tâmega (PROF T). 

8.  Decreto Regulamentar n.º 39/2007, de 5 de Abril 

Aprova o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Litoral (PROF AL). 

9.  Decreto Regulamentar n.º 37/2007, de 3 de Abril 

Aprova o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Alentejo (PROF AA). 
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10.  Decreto Regulamentar n.º 36/2007, de 2 de Abril 

Aprova o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Central (PROF AC). 

11.  Decreto Regulamentar n.º 17/2007, de 28 de Março 

Aprova o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Minho (PROF BM). 

12.  Decreto Regulamentar n.º 16/2007, de 28 de Março 

Aprova o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Minho (PROF AM). 

13.  Decreto Regulamentar n.º 4/2007, de 22 de Janeiro 

Aprova o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro (PROF DOURO). 

14.  Decreto Regulamentar n.º 3/2007, de 17 de Janeiro 

Aprova o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Barroso e Padrela - PROF BeP. 

15.  Decreto Regulamentar n.º 2/2007, de 17 de Janeiro 

Aprova o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Nordeste Transmontano (PROF NE). 

16.  Portaria n.º 222/2006, de 8 de Março 
Estabelece os requisitos das entidades gestoras das zonas de intervenção florestal (ZIF). 

17.  Decreto Regulamentar n.º 18/2006, de 20 de Outubro 

Aprova o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo (PROF BA) 

18.  Decreto Regulamentar n.º 17/2006, de 20 de Outubro 

Aprova o Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Algarve. 

19.  Decreto Regulamentar n.º 16/2006, de 19 de Outubro 

Aprova o Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Ribatejo. 

20.  Decreto Regulamentar n.º 15/2006, de 19 de Outubro 

Aprova o Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa (PROF AML). 

21.  Decreto Regulamentar n.º 14/2006, de 17 de Outubro 

Aprova o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Oeste (PROF OESTE). 

22.  Decreto Regulamentar n.º 12/2006, de 24 de Julho 

Aprova o Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) da Beira Interior Norte. 

23.  Decreto Regulamentar n.º 11/2006, de 21 de Julho 

Aprova o Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Centro Litoral 

24.  Decreto Regulamentar n.º 10/2006, de 20 de Julho 

Aprova o Plano Regional de Ordenamento Florestal da Beira Interior Sul (PROF BIS). 

25.  Decreto Regulamentar n.º 9/2006, de 19 de Julho 

Aprova o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Pinhal Interior Norte (PROF PIN). 

26.  Decreto Regulamentar n.º 8/2006, de 19 de Julho 

Aprova o Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Pinhal Interior Sul. 

27.  Decreto Regulamentar n.º 7/2006, de 18 de Julho 

Aprova o Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Dão e Lafões. 

28.  Decreto-Lei n.º 127/2005, de 5 de Agosto 
Estabelece o regime de criação de zonas de intervenção florestal (ZIF), bem como os princípios 
reguladores da sua constituição, funcionamento e extinção. 

29.  Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho 
Altera o Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, que estabelece as medidas de protecção ao sobreiro e 
à azinheira. 

30.  Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio 
Estabelece medidas de protecção ao sobreiro e à azinheira. 

31.  Despacho n.º 17282/2003 

Extração de material lenhoso em áreas de elevado risco passa a depender de autorização prévia. 
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32.  Lei n.º 33/96, de 17 de Agosto 
Estabelece as bases da política florestal. 

33.  Decreto-Lei n.º 423/89, de 4 de Dezembro 
Estabelece o regime de protecção do azevinho espontâneo. 

34.  Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de abril 

Altera o Decreto-Lei n.º 357/75, de 8 de Julho, relativo à protecção ao relevo natural, solo arável e 
revestimento vegetal. 

35.  Dada a permanente evolução da legislação aplicável, recomenda-se a consulta do site seguinte: 

www.icnf.pt – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

 Taxes and Fees 

• Payment of royalties and harvesting fees 

• Value added and sales taxes 

• Income and profit taxes 

36.  N/A 

 Timber Harvesting Activities 

• Timber harvesting regulations 

• Protected sites and species 

• Environmental requirements 

• Health and safety 

• Legal employment 

37.  Decreto-Lei n.º 174/88, de 17 de Maio 
Estabelece a obrigatoriedade de declaração do corte ou arranque de árvores florestais que se destinem 
a venda ou ao autoconsumo para transformação industrial. 

38.  Decreto-Lei n.º 173/88, de 17 de Maio 
Estabelece a necessidade de autorização prévia para o corte prematuro de povoamentos florestais de 
pinheiro-bravo e de eucalipto. 

39.  Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro 

Define as situações de usos ou ações considerados compatíveis com os objetivos de proteção hidrológica 
e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em Reserva Ecológica 
Nacional (REN). 

40.  Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de Novembro 

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, que estabelece o Regime 
Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN) e republica o referido diploma. 

41.  Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012, de 3 de outubro,  

Aprova as orientações estratégicas de âmbito nacional e regional e permite a plena aplicação das 
disposições constantes no Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto. 

42.  Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de Maio 

Estabelece deveres de divulgação de informação relativa à avaliação ambiental, procedendo à primeira 
alteração ao Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, que estabelece o regime a que fica sujeita a 
avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente. 

43.  Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho 

Estabelece o regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade e revoga os Decretos-Leis 
n.º 264/79, de 1 de Agosto, e 19/93, de 23 de Janeiro. 

44.  Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho 

Estabelece o regime a que fica sujeita a avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no 
ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna as Directivas n.os 2001/42/CE, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 27 de Junho, e 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio. 

http://www.icnf.pt/
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45.  Decreto-Lei n.º 182/2006, de 6 de Setembro 

Prescrições mínimas de segurança e de saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos 
devidos aos agentes físicos (ruído). 

46.  Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro 

Procede à alteração do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, transpondo parcialmente para a ordem 
jurídica interna a Directiva n.º 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio. 

47.  Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro 

Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, que procedeu à transposição para a ordem 
jurídica interna da Directiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril, relativa à conservação das aves 
selvagens (directiva aves) e da Directiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio, relativa à 
preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (directiva habitats). 

48.  Decreto-Lei n.º 69/2000 de 8 de Novembro, de 3 de Maio 

Aprova o regime jurídico da avaliação de impacte ambiental, transpondo para a ordem jurídica interna a 
Directiva n.º 85/337/CEE, com as alterações introduzidas pela Directiva n.º 97/11/CE, do Conselho, de 3 
de Março de 1997. 

49.  Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril 

Revê a transposição para a ordem jurídica interna da Directiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril 
(relativa à conservação das aves selvagens), e da Directiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio 
(relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens). Revoga os Decretos-Leis 
n.os 75/91, de 14 de Fevereiro, 224/93, de 18 de Junho, e 226/97, de 27 de Agosto 

50.  Lei 102/2009, de 10 de Setembro 

Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho. 

51.  Decreto-Lei n.º 46/2006, de 24 de Fevereiro  

Prescrições mínimas de segurança e saúde respeitantes à exposição dos trabalhadores aos riscos 
devidos a vibrações mecânicas. 

52.  Decreto-Lei n.º 50/2005, de 25 de Fevereiro 

Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2001/45/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 27 de Junho, relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde para a utilização pelos 
trabalhadores de equipamentos de trabalho, e revoga o Decreto-Lei n.º 82/99, de 16 de Março. 

53.  Portaria n.º 1456-A/95, de 11 de Dezembro 

Prescrições mínimas de colocação e utilização da sinalização de segurança e de saúde no trabalho. 

54.  Decreto-Lei n.º 141/95, de 14 de Junho 

Prescrições mínimas para a sinalização da segurança e saúde no trabalho. 

55.  Portaria n.º 988/93, de 6 de Outubro 

Prescrições mínimas de segurança e de saúde dos trabalhadores na utilização de equipamento de 
proteção individual. 

56.  Decreto-Lei n.º 348/93, de 1 de Outubro 

Prescrições mínimas de segurança e de saúde para a utilização pelos trabalhadores de equipamento de 
proteção individual no trabalho. 

57.  Decreto-Lei n.º 347/93, de 1 de Outubro 

Prescrições mínimas de segurança e de saúde nos locais de trabalho. 

58.  Decreto-Lei n.º 330/93, de 25 de Setembro 

Prescrições mínimas de segurança e de saúde na movimentação manual de cargas. 

59.  Lei n.º 47/2012, de 29 de agosto 

Procede à quarta alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro. 

60.  Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro 

Aprova a revisão do Código do Trabalho. 

61.  Dada a permanente evolução da legislação aplicável, recomenda-se a consulta dos sites seguintes: 

www.icnf.pt – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

www.apambiente.pt – Agência Portuguesa do Ambiente 

www.dgotdu.pt - Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU)  

http://www.icnf.pt/
http://www.apambiente.pt/
http://www.dgotdu.pt/
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www.act.gov.pt – Autoridade para as Condições do Trabalho 

www.seg-social.pt  – Segurança Social 

 www.osha.europa.eu - Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho 

http://www.sg.min-economia.pt – Secretaria-Geral do Ministério da Economia e do Emprego 

 Third Party Rights 

• Customary rights 

• Free prior and informed consent (FPIC) 

• Rights of indigenous peoples 

62.  N/A. 

 Trade and Transport 

• Classification of species, quantities, qualities  

• Trade and transport 

• Offshore trading and transfer pricing 

63.  Portaria n.º 620-A/2008, de 16 de Julho 

Regula os procedimentos de celebração de acordos prévios sobre os preços de transferência (APPT), ao 
abrigo do artigo 198.º-A do Código do IRC. 

64.  Decreto-Lei n.º 159/2009, de 13 de julho 

Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC). 

 Custom regulations 

65.  Regulamento (CE) n.º 1024/2008 da Comissão, de 17 de Outubro de 2008 

Estabelece regras de execução do Regulamento (CE) n.º 2173/2005 do Conselho relativo ao 
estabelecimento de um regime de licenciamento para a importação de madeira para a Comunidade 
Europeia (FLEGT). 

66.  Regulamento (CE) n.º 2173/2005 do Conselho, de 20 de Dezembro de 2005 

Relativo ao estabelecimento de um regime de licenciamento para a importação de madeira para a 
Comunidade Europeia (FLEGT). 

 CITES 

67.  Regulamento de Execução (UE) n.o 792/2012 da Comissão, de 23 de agosto de 2012 

Estabelece regras para a conceção das licenças, certificados e outros documentos previstos no 
Regulamento (CE) n.º 338/97, relativo à proteção de Espécies da Fauna e da Flora Selvagens através do 
controlo do seu comércio, e que altera o Regulamento (CE) n.º 865/2006 da Comissão (ref. CITES). 

68.  Regulamento (UE) n.o 791/2012 da Comissão, de 23 de agosto de 2012 

Altera, no que respeita a determinadas disposições relativas ao comércio de espécies da fauna e da flora 
selvagens, o Regulamento (CE) n.º 865/2006 que estabelece normas de execução do Regulamento (CE) n.o 
338/97 do Conselho. 

69.  Regulamento (CE) n.º 101/2012 da Comissão, de 6 de fevereiro 

Altera o Regulamento (CE) n.º 338/97 do Conselho relativo à proteção de espécies da fauna e da flora 
selvagens através do controlo do seu comércio. 

70.  Regulamento (CE) n.º 997/2010 da Comissão, de 5 de novembro 

Estabelece restrições à introdução na Comunidade de espécimes de determinadas espécies da fauna e 
flora selvagens. 

71.  Regulamento (CE) n.º 709/2010 da Comissão, de 22 de julho 

Altera o Regulamento (CE) n.º 338/97 do Conselho relativo à proteção de espécies da fauna e da flora 
selvagens através do controlo do seu comércio. 

72.  Portaria n.º 7/2010, de 5 de janeiro 

http://www.act.gov.pt/
http://www.seg-social.pt/
http://www.sg.min-economia.pt/
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Regulamenta as condições de organização, manutenção e atualização do Registo Nacional CITES e as 
condições do exercício das atividades que impliquem a detenção de várias espécies. 

73.  Portaria n.º 1226/2009, de 12 de Outubro, 

Aprova a lista de espécies de cujos espécimes vivos, bem como dos híbridos deles resultantes, é proibida 
a detenção. 

74.  Portaria n.º 1225/2009, de 12 de Outubro 

Identifica as estâncias aduaneiras sob jurisdição nacional em que são executadas as verificações e 
formalidades relativas à introdução na Comunidade Europeia de espécimes de espécies inscritas nos 
anexos A, B, C e D do Regulamento (CE) n.º 338/97, do Conselho, de 9 de dezembro de 1996, e à sua 
exportação para fora da Comunidade Europeia. 

75.  Decreto-Lei n.º 211/2009, de 3 de Setembro 

Assegura a execução da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Fauna e Flora 
Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES), do Regulamento (CE) n.º 338/97, do Conselho, de 9 de 
Dezembro de 1996, relativo à proteção de espécies da fauna e da flora selvagens através do controlo do 
seu comércio, e do Regulamento (CE) n.º 865/2006, da Comissão, de 4 de Maio, revogando o Decreto-Lei 
n.º 114/90, de 5 de Abril. 

76.  Regulamento (CE) n.º 359/2009 da Comissão, de 30 de abril 

Estabelece restrições à introdução na Comunidade de espécimes de determinadas espécies da fauna e 
flora selvagens. 

77.  Regulamento (CE) n.º 100/2008 da Comissão, de 4 de fevereiro 

Altera, no que respeita às coleções de amostras e a certas formalidades relacionadas com o comércio de 
espécies da fauna e da flora selvagens, o Regulamento (CE) nº 865/2006 que estabelece normas de 
execução do Regulamento (CE) n.º 338/97 do Conselho. 

 EUTR 

78.  Regulamento de Execução (UE) n.º 607/2012 da Comissão, de 6 de julho de 2012 

Regras de execução relativas ao Sistema de Diligência Devida e à frequência e à natureza das inspeções 
das Organizações de Vigilância. 

79.  Regulamento (UE) n.º 995/2010 do Parlamento e do Conselho Europeu de 20 de Outubro de 2010 

Que fixa as obrigações dos operadores que colocam no mercado madeira e produtos da madeira. 

B. REGULATIONS PERTINENT TO FORESTRY RELATED TO AND EMERGING FROM 
NATIONAL LEGISLATION AND OTHER LEGISLATIVE INSTITUTIONS  

80.  Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)  

Desenvolvimento de Plano Estratégico de Ação para o Setor Agrícola e Florestal (2012); 

Contribuir para a melhoria das condições de segurança e de saúde nas diferentes modalidades dos 
trabalhos agrícola e florestal, atuando ao nível da informação, da formação e do controlo; 
Promover o reforço da capacidade de intervenção dos parceiros sociais e institucionais no âmbito da 
prevenção de riscos profissionais nos setores agrícola e florestal. 

C. INTERNATIONAL AGREEMENTS PERTINENT TO FORESTRY 

81.  Convenção sobre a Diversidade Biológica  

Decreto n.º 21/93, de 21 de Junho 

Aprova, para ratificação, a Convenção sobre a Diversidade Biológica 

82.  Convenção sobre a Vida Selvagem e os Habitats Naturais na Europa (Convenção de Berna) 

Decreto n.º 95/81, de 23 de Julho 

Aprova, para ratificação, a Convenção sobre a Vida Selvagem e os Habitats Naturais na Europa. 

83.  Convenção sobre a Conservação de Espécies Migradoras da Fauna Selvagem (Convenção de Bona) 

Decreto n.º 103/80, de 11 de Outubro 

Aprova para ratificação a Convenção sobre a Conservação das Espécies Migradoras Pertencentes à 
Fauna Selvagem. 

84.  Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de 
Extinção (CITES) (Convenção Washington) 
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Decreto n.º 50/80, de 23 de Julho 

Aprova para ratificação a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Fauna e Flora 
Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES) 

85.  Convenção Europeia da Paisagem  

Decreto n.º 4/2005, de 14 de Fevereiro 

Aprova a Convenção Europeia da Paisagem  

86.  Organização Internacional do Trabalho (OIT); 

Lei n.º 41/77, de 18 de Junho 

Ratifica a Convenção n.º 11 da OIT sobre o direito de associação e coligação dos trabalhadores agrícolas. 

Decreto 40646, de 16 de Junho  

Aprova, para ratificação, a Convenção n.º 29 da OIT sobre o trabalho forçado ou obrigatório. 

Decreto-Lei n.º 44148/1962, de 6 de Janeiro 

 Aprova, para ratificação, a Convenção n.º 81 da OIT relativa à inspeção do trabalho. 

Lei 45/77, de 7 de Julho 

Ratifica a Convenção n.º 87 da OIT sobre a liberdade sindical e proteção do direito sindical. 

Lei 50/78, de 25 de Julho 

Aprova, para ratificação, a Convenção n.º 97 da OIT relativa aos trabalhadores migrantes. 

Decreto-Lei n.º 45758/64, de 12 de Junho 

Aprova, para ratificação, a Convenção n.º 98 da OIT relativa ao direito de organização e de negociação 
coletiva. 

Decreto-Lei n.º 47302/66, de 4 de Novembro  

Aprova, para ratificação, a Convenção n.º 100 da OIT sobre a igualdade de remuneração. 

Decreto-Lei n.º 42381/59, de 13 de Julho  

Aprova, para ratificação, a Convenção n.º 105 da OIT relativa à abolição do trabalho forçado. 

Decreto n.º 91/81, de 17 de Julho 

Aprova, para ratificação, a Convenção n.º 129 da OIT relativa à inspeção do trabalho (agricultura). 

Decreto 77/81, de 19 de Junho 

Aprova, para ratificação, a Convenção n.º 131 da OIT sobre a fixação dos salários mínimos. 

Decreto 263/76, de 8 de Abril 

Convenção n.º 135 da OIT relativa à proteção dos representantes dos trabalhadores. 

Decreto do Presidente da República n.º 9/98, de 19 de Março 

Ratifica a Convenção n.º 138 da OIT relativa à idade mínima de admissão ao emprego. 

Decreto 63/80, de 2 de Agosto 

Aprova, para ratificação, a Convenção n.º 144 da OIT relativa às consultas tripartidas destinadas a 
promover a aplicação das normas internacionais do trabalho. 

Decreto do Governo n.º 1/85, de 16 de Janeiro 

Aprova, para ratificação, a Convenção n.º 155 da OIT relativa à segurança e saúde dos trabalhadores. 

Decreto do Presidente da República n.º 28/2000, de 1 de Junho  

Ratifica a Convenção n.º 182 da OIT relativa Interdição das piores formas de trabalho das crianças. 

D. LOCAL STANDARDS AND BEST OPERATING PRACTICES 

87.  “Boas Práticas de Gestão em Sobreiro e Azinheira” – M.ª da Conceição Barros, et al - Direcção-Geral 
dos Recursos Florestais - Novembro de 2006. 

(http://www.icnf.pt/portal/florestas/gf/prdflo/montado/boaspraticas-sb-
az?searchterm=boas+pr%C3%A1ticas) 

88.  “Princípios de Boas Práticas Florestais” - Victor Louro - Director de Serviços de Valorização do 
Património Florestal - DGF/DSVPF, Junho de 2003. 
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