
  

 

 

 

AIGP do Aljão 

Núcleo - Seia 

Telf.: 238 321 140 

Telm.: 968 681 287 

Email: urze.estrela@gmail.com 

Morada: Rua Leonardo Pessoa Homem, Bloco 12, r/c. - 

6270-408 Seia 

Sede - Gouveia 

Telf.: 238 498 160 

Telm.: 968 681 287 

Email: urze.estrela@gmail.com 

Morada: Rua Cidade da Guarda, Ed Central de 

Camionagem, R/C 6290-361 Gouveia 

CONTACTOS 

Senhor(a) proprietário(a), 

Lembra-se dos incêndios de 2003, 2005, 2012 e 2017? 

Nós também não conseguimos esquecer... 

Para evitar estas calamidades, vamos, juntos, deixar 

uma floresta mais ordenada e resiliente às gerações futu-

ras. Faça parte do futuro da história florestal no concelho 

de Gouveia.  

Para isso, basta aderir à gestão agrupada da AIGP do 

Aljão, onde a URZE - Associação Florestal da Encosta da 

Serra da Estrela, enquanto entidade gestora, agilizará 

todo o processo de uma gestão florestal integrada. 

O que são AIGPs? 

 AIGPs são Áreas Integradas de Gestão da 

Paisagem. 

 São instrumentos criados com o objetivo 

de promover a gestão e exploração 

comum dos espaços agroflorestais em 

zonas de minifúndio e de elevado risco de 

incêndio. 

 

As áreas mais vulneráveis e com elevada 

perigosidade de incêndio são sujeitas a um 

conjunto de intervenções, que visam garantir 

maior resiliência ao fogo e um melhoramento 

dos serviços de ecossistemas.  

Assim, promove-se a revitalização econó-

mica destes territórios e a adaptação às altera-

ções climáticas. 

 

A operacionalização das AIGP é efetuada 

através de Operações Integradas de Gestão da 

Paisagem (OIGP). 

 

 Nas OIGPs é definida a programação das 

intervenções de transformação da paisa-

gem, de reconversão de culturas e de 

valorização e revitalização territorial.  

 A OIGP é elaborada pela entidade gesto-

ra, e submetida à apreciação dos proprie-

tários e demais titulares de direitos reais, 

que por sua vez têm o dever de colaborar 

na definição da respetiva OIGP. 



  

 

Enquadramento Geográfico da AIGP do Aljão 

ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO 
A Área Integrada de Gestão da Paisagem do 

Aljão situa-se no município de Gouveia. 

Nesta AIGP, com uma área total de 1451 

hectares, estão abrangidas as freguesias de Cati-

velos, Arcozelo e Ribamondego, no concelho de 

Gouveia. 

O mapa à esquerda mostra, de maneira 

simplificada, os limites da AIGP, bem como das 

freguesias que nela integram. 


