
FLORESTA 
AUTÓCTONE

PARQUE FLORESTAL 
DA 
QUINTA PEDAGÓGICA 
DE PENTIEIROS



O que é uma floresta  autóctone?

- É uma área com árvores originárias, 
naturais ou nativas do próprio 
território



O Dia da Floresta Autóctone

•Foi criado para promover a divulgação da 
importância da conservação das florestas 
nativas

•Comemora-se no dia 23 de novembro por 
ser a altura mais apropriada das 
condições climatéricas para semear e 
plantar árvores em Portugal e Espanha, 
como alternativa ao dia 21 de março 
criado pelo norte da europa



.  A floresta também pode chamar-se mata ou 
bosque, ocupa cerca de 30% do território 
português

.  É muito importante na produção de oxigénio, 
na proteção do solo e da água, na fixação do 
dióxido de carbono (gás que provoca o efeito 
de estufa) e na conservação da biodiversidade



O que é um parque florestal?

•É uma área de conservação, destinada à
proteção de zonas representativas de
ecossistemas locais.

• Podem ser áreas com atributos naturais ou
paisagísticos, sítios geológicos de grande
interesse científico, educacional, recreativo
ou turístico, cuja finalidade é resguardar
atributos excecionais da natureza.



Existem florestas:

•Naturais – são o habitat de muitas
espécies de animais e plantas e fonte de
riqueza para o Homem.

•Artificiais – são implementadas com
objetivos específicos (produção de
papel, por exemplo) e tanto podem ser
formadas por espécies autóctones ou
exóticas (eucaliptos).



Floresta Autóctone Portuguesa

Distribuição de espécies florestais em Portugal Continental - 2014



Produtos da Floresta

Madeira

Celulose

Resina Bagas

Frutos

Cortiça



Importância da Floresta 

- Produz oxigénio, indispensável à vida; 
Produz  matéria viva, base de várias cadeias 
alimentares;

- Habitat de muitas espécies de animais -
fauna;

- Reduz a erosão dos solos;

- Enriquece os solos através da decomposição 
da matéria orgânica;

- Corrige cursos de água; Atrai turistas.



Formas de destruição
da Floresta

Incêndios
Chuvas ácidas

Abate de 
árvores

Sobre-exploração de madeira

Introdução de espécies exóticas

- Para urbanização

- Para construção de Infraestruturas

- Para uso de matéria prima

- Para uso agrícola



Flora



Castanheiro



Carvalho- alvarinho



Pinheiro Bravo



Pinheiro Manso



Azevinho



Ginkgo Biloba



Eucalipto e Austrália



Fauna



Búteo



Estorninho



Poupa



Pica-pau



Melro



Javali



Raposa



Corço



- Preserva, Cuida e 
Protege a Floresta

“Planta uma árvore, mesmo
sabendo que não te vai dar
sombra… Dará aos teus netos!”


