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Introdução 
 
A elaboração do presente relatório de atividades do Baldio de Rebordões-Souto resulta da 
aplicação da Lei 72/2014 de 2 de setembro, que procede à segunda alteração à Lei n.º 68/93, 
de 4 de setembro, que estabelece a Lei dos Baldios. 
Importa antes de mais referir que não foi elaborado qualquer plano de atividades para o 
Baldio de Rebordões-Souto, já que a gestão do baldio se encontrava delegada na Junta de 
Freguesia, e que a mesma até esta data nunca tinha elaborado o referido plano. 
O presente relatório de atividades é assim, um mero documento formal em que de uma forma 
simples se procura fazer uma breve discrição das atividades que foram sendo realizadas no 
âmbito da gestão do Baldio de Rebordões-Souto. 
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Atividades Realizadas 
 
Resinagem   
 
A Junta de Freguesia de Rebordões-Souto, enquanto entidade com poderes delegados (até à 
eleição dos órgãos realizada em 6 de junho de 2015) contratou com a empresa EFI Comercial o 
serviço de extração de resina do pinhal que constitui o Baldio da Freguesia de Rebordões-
Souto. 
 
Abate de arvoredo 
 
O ICNF, entidade gestora do Baldio procedeu ao abate de arvoredo no perímetro florestal de 
Entre Lima e Neiva, e nomeadamente na Unidade de Baldios de Rebordões-Souto, com dois 
lotes, sendo que o abate do primeiro foi terminado antes do verão de 2015 e o segundo se 
encontra ainda a decorrer neste momento. 
 
Regime de Pequena Agricultura e outros Apoios à Agricultura 
 
O Ministério da Agricultura e do Mar, através da Direção Regional de Agricultura e Pescas do 
Norte, realizou uma sessão de esclarecimento sobre Pagamentos Diretos – Regime de 
Pagamento Base, um conjunto de subsídios que são pagos a muitos dos compartes do Baldio. 
Neste âmbito, e tendo em vista a obtenção de mais informação a Junta de Freguesia fez-se 
representar na Sessão de Esclarecimento sobre o pagamento por práticas agrícolas benéficas 
para o clima e o ambiente e outros subsídios que se realizou em Vila Pouca Aguiar em 24-03-
2015.  
Ainda neste âmbito, foi prestado apoio no preenchimento das fichas de utilização do Baldio 
por parte dos compartes que indicam utilizar o Baldio para pastoreio. 
 
Sessão de esclarecimento sobre o BALDIO 
 
No passado dia 27 de setembro, aquando da sessão ordinária do mês de setembro da 
Assembleia de Freguesia, e com a devida autorização do senhor Presidente, foi convidado um 
advogado da nossa praça para esclarecer eventuais dúvidas relativamente à Lei dos Baldios e à 
regularização dos prédios que ao longo dos tempos foram vendidos/cedidos/ocupados pelos 
residentes na Freguesia. 
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Reivindicação da área envolvente da Casa do Guarda Florestal da Portela 
 
O Conselho Diretivo do Baldio de Rebordões-Souto, no âmbito da sua ação, reivindicou junto 
do ICNF a parcela de terreno envolvente à Casa do Guarda Florestal da Portela, o que resultou 
na cativação da verba correspondente para pagamento do abate de madeira que estava a ser 
feito nesse local. 
 
Delimitação do perímetro do Baldio 
 
Com vista a dar cumprimento à Lei 72/2014 de 2 de setembro, que procede à segunda 
alteração à Lei n.º 68/93, de 4 de setembro, que estabelece a Lei dos Baldios, deu-se início ao 
procedimento de delimitação dos perímetro do Baldio de Rebordões-Souto, trabalho que se 
espera esteja concluído antes do verão de 2016. 
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Receitas 
 
Abate de Arvoredo (ICNF) …………………………..…………………………………. ……………… 16.680,00€ Resinagem ………………………………………………………………........................ ………………… 2.388,42€ Taxas …………………………………………………………………………………………….. ……………………. 000,00€ Total de receitas ………………. 19.068.42€    
 
Despesas 
 
Importa, ao nível das despesas referir que o pagamento das receitas anteriores foi feito 
diretamente para a conta bancária da Junta de Freguesia, sendo que os pagamentos 
associados às despesas enunciadas anteriormente se encontram na Contabilidade Oficial da 
Junta de Freguesia de Rebordões-Souto, não sendo de todo possível apurar em que 
investimento se aplicou a receita proveniente do Baldio. 


