
do Ecossistema 

em Espaços Florestais
Contributos para uma Economia Verde 

 

Auditório Vergílio Ferreira, Gouveia

Os ecossistemas florestais são sistemas 

exemplo, conservação da biodiversidade, 

Reconhecer a importância social e económica 

procurar encontrar soluções que assegurem a sua sustentabilidade

Serão apresentados exemplos práticos e soluções que dão prioridade aos serviços de protecção e conservação. O 

debate incluirá a importância da aplicação de boas práticas florestais e o contributo dos sistemas de certificação 

florestal na sua implementação, avaliação e monitorização. Um dos painéis abordará os mecanismos e formas de 

financiamento deste género de serviços.

  9h30 | 10h00  Abertura 
 

10h00 | 12h00  Painel I - Produção e Oferta de Serviços
- Projeto PRADSE: Requalificação de Áreas Degradadas da Serra da Estrela| Rui Xavier 
- Projeto SAVE (UTAD / 

- Projeto Faia Brava | 
- ForCES - Certificação Flore
- As Zonas de Intervenção Florestal e os SEEF | Forestis

 

12h00 | 12h30  Debate 
 

13h00 | 14h00  Intervalo de almoço
 

14h00 | 15h30  Painel II - Boas práticas de Gestão Florestal e Indicadores
Boas Práticas para o Pinheiro Bravo | Susana Carneiro 
Base de Dados: Manuais de Boas Prática

Sistemas de Indicador
- Indicadores PEFC e FSC
- Convenção de Combate à Desertificação 

 

15h30 | 16h00  Debate 
 

16h00 | 17h30  Painel III - Valoração de 
Apresentação de exemplos:
- O caso da EDP | Vítor Batista 

- Fundo Especial de Investimento Imobiliário Florestal | Luís Unas 
- O Turismo da Natureza e a sua relação com a Floresta | Antó
- Fundo de Proteção de Recursos Hídricos | 
 

17h30 | 18h00  Debate 
 

18h00   Encerramento 

A participação é gratuita, sujeita a inscrição

urze.estrela@gmail.com

Organização 

 
  

 
Workshop 

Serviços  

do Ecossistema  

em Espaços Florestais  

Contributos para uma Economia Verde  

24 Maio 2012  
Vergílio Ferreira, Gouveia 

orestais são sistemas que fornecem bens e serviços vitais para o bem

biodiversidade, protecção da água, armazenamento de carbono e lazer.

Reconhecer a importância social e económica destes serviços, muitas vezes assumidos como bens públicos e 

ssegurem a sua sustentabilidade é o principal objectivo deste workshop.

Serão apresentados exemplos práticos e soluções que dão prioridade aos serviços de protecção e conservação. O 

luirá a importância da aplicação de boas práticas florestais e o contributo dos sistemas de certificação 

florestal na sua implementação, avaliação e monitorização. Um dos painéis abordará os mecanismos e formas de 

financiamento deste género de serviços. 

PROGRAMA 

Produção e Oferta de Serviços 
Projeto PRADSE: Requalificação de Áreas Degradadas da Serra da Estrela| Rui Xavier 

(UTAD / Quercus) | Quercus 

Projeto Faia Brava | Alice Brava - Associação Transumância e Natureza
Certificação Florestal de Serviços dos Ecossistemas | Vera Santos 

As Zonas de Intervenção Florestal e os SEEF | Forestis 

Intervalo de almoço 

Boas práticas de Gestão Florestal e Indicadores
Boas Práticas para o Pinheiro Bravo | Susana Carneiro - Centro Pinus 
Base de Dados: Manuais de Boas Práticas Florestais e objetivos SEEF | 

Sistemas de Indicadores:  
PEFC e FSC de gestão florestal – Aplicação aos SEEF | Paula Guimarães 

Convenção de Combate à Desertificação - do Global ao Projeto Local | Lú

Valoração de SEFF: Mecanismos e formas de
Apresentação de exemplos: 
O caso da EDP | Vítor Batista - EDP 

Fundo Especial de Investimento Imobiliário Florestal | Luís Unas - Floresta Atlântica
O Turismo da Natureza e a sua relação com a Floresta | António Martins 
Fundo de Proteção de Recursos Hídricos | a indicar 

 

A participação é gratuita, sujeita a inscrição com indicação do nome, entidade e contactos, até 

urze.estrela@gmail.com ou pelo número 238498160 
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água, armazenamento de carbono e lazer. 

assumidos como bens públicos e 

é o principal objectivo deste workshop. 

Serão apresentados exemplos práticos e soluções que dão prioridade aos serviços de protecção e conservação. O 

luirá a importância da aplicação de boas práticas florestais e o contributo dos sistemas de certificação 

florestal na sua implementação, avaliação e monitorização. Um dos painéis abordará os mecanismos e formas de 

Projeto PRADSE: Requalificação de Áreas Degradadas da Serra da Estrela| Rui Xavier - Urze 

Associação Transumância e Natureza 
Vera Santos - FSC Portugal 

Boas práticas de Gestão Florestal e Indicadores  

s Florestais e objetivos SEEF | Graça Louro - AFN 

Paula Guimarães - gPS 
| Lúcio do Rosário - AFN 

SEFF: Mecanismos e formas de financiamento 

Floresta Atlântica 
nio Martins - Turismo do Centro 

com indicação do nome, entidade e contactos, até 23 de Maio, para 

 


