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A propriedade comunitária nos espaços florestais

Propriedade da superfície florestal na Galiza. %.

Fonte: Elaboração própria a partir do Terceiro Inventario Florestal 

Nacional



A propriedade comunitária nos espaços florestais

Fonte: Elaboração própria a partir da Explotación do Rexistro de MVMC. Consellería do Medio Rural e do Mar 

Propriedade

comunitária

• Imprescritíveis

• Inembargáveis

• Inalienáveis

• Indivisíveis

• Vinculados com a morada

Caracterização da superfície 

comunal em relação com a total 

por concelho. %.



Antecedentes: O contexto de Cova 



GALIZA



Antecedentes: O contexto social e ambiental 

em Cova

Cova é uma aldeia do concelho de 
Pobra de Trives com problemáticas:

•Perda de população

•População idosa

•Perda de emprego agrário

•Abandono atividade agraria

•Incêndios florestais

•.....
•Florestação forçosa que provoca a 
perda de pastagens e rebanhos nos 
espaços florestais



Antecedentes: Evolução da população em 

Cova

Fonte: Nomenclator-IGE



Antecedentes: Os incêndios florestais

Fonte: IGE (Para as Comarcas de Valdeorras-Trives)

No concelho de Pobra de Trives no período 2001-2014 houve 866 incêndios florestais



A iniciativa da CMVMC de Cova



A iniciativa de Cova: gado em MPB

• Superfície da Aldeia: 2.000 hectares

• Superfície da CMVMC: 700 hectares

• 25 comuneiros (compartes)

• Localizado em alta montanha (ao 

lado da estação de Manzaneda). 

• Cova está a uns 950 metros de 

altitude e o ponto mais elevado do 

monte a 1.600 metros



• Projeto de gado vacum em o seu 
terreno vizinhal

• Propriedade da Comunidade

• Certificado em MPB desde o ano 
2010

• 356 hectares certificadas

• Vianesa: Raça autóctone em perigo 
de extinção 
– Só há 2.701 animais desta raça no 

censo de 2016 e deles 1.800 na 
provincia de Ourense

– Adaptada às condições climáticas da 
montanha

A iniciativa de Cova: gado em MPB



Objetivos da iniciativa de Cova

• Manejar o mato para previr 
incêndios florestais a partir 
do gado

• Criar emprego local

• Produzir carne de 
qualidade em MPB

• Obter recursos para a 
Comunidade

• Dinamizar 
socioeconomicamente a 
Aldeia de Cova



O manejo da iniciativa

• Criação de áreas de pastagens 

para o gado (70 hectares)

• Trabalho de limpeza do mato 

para depois levar o gado

• Permanência das vacas nos 

terrenos vizinhais tudo o ano

• Culturas de erva para alimentar 

ao gado nos meses de inverno

• Permanência dos bezerros com 

a mãe durante 7 meses

• Não existência de problemas 

sanitários



Comercialização da carne de Cova

Verín BIOCOOP SCG
http://www.verinbiocoop.com

Fazem venda direta da carne ao 

consumidor desde a 

Cooperativa



A raça vianesa



A raça vianesa



As instalações 



v



As zonas de pastagens





Que tem feito a CMVMC de Cova ate agora?

• Introdução de gado da raça vianesa

• Incremento dos animais desde as 12 iniciais 

ate as 70 mães, 1 macho e uns 50 

bezerros/ano da atualidade

• Construção de nave e outras instalações 

para o gado

• Feche de terrenos da propriedade e passos 

canadianos

• Criação de áreas de pastagem para o gado

• Ausência de incêndios nas áreas geridas 

pela Comunidade

• Criação de um posto de trabalho

• Participação no projeto de BIOCOOP para a 

venda direta da carne



decopena@uvigo.es

Muito obrigado!


