
     

  Oliveira Brava ou Zambujeira 

Características: 

- espécie autóctone conhecida por oliveira (Olea europaea L.);  

-  embora se encontre muitas vezes como arbusto ou pequena árvore, pode atingir 10 
metros de altura; 

- apresenta tronco de grandes dimensões e  copa larga;  

- espécie perenifólia que mantém folhas verdes durante todo o ano;  

- grande longevidade, são conhecidas várias oliveiras milenares. 

Utilizações e funções 

-O seu fruto contém grande quantidade de óleo (azeite) com diversas utilizações.  

- As folhas têm diversas utilizações medicinais (por exemplo, no tratamento da hipertensão 

e diabetes) 

- A madeira é dura e compacta podendo ser trabalhada e polida, sendo também um 

excelente combustível. 

 

Pinheiro Bravo  

Características: 

- espécie perenifólia ( Pinus pinaster Aiton) de copa piramidal; 

-  árvore média que pode atingir até 40 m de altura (raramente ultrapassa os 25 m);  

- mantém folhas (agulhas) verdes durante todo o ano;  

- apresenta casca espessa, rugosa, de cor castanho-avermelhada e profundamente 

fendida;  

- as sementes são pequenos pinhões alados que crescem dentro de pinhas.  

Utilizações e funções 

- aproveitamento principalmente resineiro e madeireiro.  

- A terebentina, obtida da resina utiliza-se para fins medicinais sendo um bom anti-séptico 
e balsâmico, utilizada também para mobiliário, na produção de aguarrás e perfumes. 

- é o alimento de vários insectos como por exemplo a lagarta do pinheiro. 
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Mitigação de Riscos e Medidas de Prevenção  

• Promover a criação de instrumentos de ordenamento e gestão florestal, com vista a contrariar o abandono florestal. 

• Fomentar a diversificação das atividades nas explorações florestais e agroflorestais. 

• Diminuir a vulnerabilidade das espécies florestais a pragas e doenças. 

• Por em prática medidas de prevenção/combate aos incêndios florestais: melhorar a rede viária e de linhas corta-fogo; otimizar a rede dos pontos de água; 

limpar matos; abrir corredores de segurança nos locais de combustão permanente (como as lixeiras); proibir as queimadas; insistir em campanhas de 

sensibilização sobre práticas do correto uso do fogo; apurar a coordenação dos diferentes meios de detecção e de combate de fogos. 
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