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Propostas 

Área Florestal 

- Serviço Público em área a definir pelo ICNF; 

- Silvicultura Preventiva; 

- Limpeza de linhas de água; 

- Limpeza e Manutenção de sete percursos pedestres (PR1, PR2, PR3, PR4; 

PR5; PR6; PR7) em parceria com a Câmara Municipal da Lousã; 

- Prestação de serviços de vigilância armada durante o período crítico dos 

Incêndios Florestais para a Câmara Municipal da Lousã; 

- Limpeza de terrenos a particulares, mediante requisição; 

- Execução de trabalhos de Silvicultura Preventiva para os Baldios do 

Candal; 

- Execução de trabalhos de Faixas de Gestão de Combustíveis nas Aldeias 

do Xisto, em colaboração com a Câmara Municipal da Lousã; 

- Venda de lenha e lotes de árvores; 

- Poda de árvores nos lotes sob administração dos Baldios da Lousã; 

- Manutenção e beneficiação de caminhos florestais na área dos Baldios 

da Lousã;    

- Plantações/Retanchas em pequenas parcelas dos Baldios; 

- Controlo de Espécies Invasoras Lenhosas; 

http://www.baldioslousa.com/
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- Levantamentos cartográficos com GPS em terrenos particulares; 

- Elaboração de Projetos de Re (arborização) a particulares; 

- Análise de Solos – Laboratório de Solos e Fertilidade da ESAC; 

- Produção de cogumelos; 

- Venda de sacos de produção de cogumelos; 

- Venda de plantas de torrão; 

- Realização de sessões de esclarecimentos sobre a limpeza de terrenos 

privados em parceria com entidades locais. 

 

Educação Ambiental 

- Criação de uma maternidade de árvores em parceria com as escolas do 

Concelho; 

- Criação de uma horta biológica em parceria com as Escolas do Concelho; 

- Compostagem em parceria com as Escolas do Concelho; 

- Formação Profissional; 

- Participação em Eventos e Feiras; 

- Realização de Workshops de produção de cogumelos em borras de café; 

- Realização de Workshops de produção de velas aromáticas com óleos 

usados; 

- Oficina Prática “Vem construir um ervinhas!”; 

http://www.baldioslousa.com/


 
 

Rua General Humberto Delgado – Parque Municipal de Exposições, Loja 2, 3200-242 Lousã 
www.baldioslousa.com  baldios@baldioslousa.com 

 

4 

- Realização de atividades em parceria com a Oficina de Segurança; 

- Realização de atividades pedagógicas no âmbito da Comemoração da 

Semana da Floresta; 

- Apoio nas atividades de Educação Ambiental integradas no Programa 

Nacional da Bandeira Azul. 

 

Animação Turística 

- Comemorações Dia do Ambiente – Ação de voluntariado na área de 

intervenção dos Baldios; 

- Caça Fotográfica aos Veados 2017; 

- Passeio Pedestre “Cores & Sabores de Outono”; 

- Atividade de Astronomia “Caminhando com as Estrelas”; 

- Passeio Micológico; 

- Workshop de Fotografia de Natureza; 

- Workshop temático “ChocoBaldios”; 

- Workshop temático “Regresso às origens: Cozer o pão no forno de 

lenha”; 

- Workshop “Sistemas de Posicionamento Global (GPS) e suas Aplicações; 

- Realização de atividades de team-building com empresas; 

- Atividades diversas de animação turística. 

 

 

http://www.baldioslousa.com/
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Projetos, Formações, Candidaturas e Apoios 

- Estágios IEFP; 

- Candidatura ao Programa Portugal 2020; 

- Apoio na realização de cursos de formação de aplicação de produtos 

fitofarmacêuticos. 
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