FLORESTA

Grupo Operacional:
GO FITOGlobulus

Parceiros
Tipo:

Nome:

Associação

FORESTIS – Associação Florestal de Portugal
AFBV – Associação Florestal do baixo Vouga
Celpa – Associação da Indústria Papeleira
ICNF – Instituto de conservação da Natureza e das Florestas
INIAV – Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária
Universidade de Coimbra
FCT / UNL – Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova
de Lisboa
ISA – Instituto Superior de Agronomia
RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta e Papel
Navigator Forest Portugal, S.A,

Entidade Pública
Investigação e
Desenvolvimento

Com Apoio:
Empresa

Projeto

Início: janeiro/2017
Fim: dezembro/2019

Orçamento: 390.086 €

Objetivos:

Definir novas estratégias de intervenção que possam:
• Diminuir os custos da aplicação de medidas de controlo;
• Aumentar a sua eficácia relativamente aos métodos utilizados e
previstos no Plano de controlo do G. platensis;
• Diminuir os riscos relacionados com o uso do controlo químico
(otimização do seu uso) em articulação com formas de gestão de
caracter preventivo;
• Estar adaptadas às diferentes escalas de intervenção (proprietário
individual/ grandes áreas).

Resultados:

• Manual de apoio (técnicos e proprietários) - práticas de gestão de
silvicultura preventiva e de apoio ao controlo e erradicação;
• Modelos silvícolas adequados na prevenção e controlo;
• Definição de práticas de gestão florestal adequadas e elaboração
de Fichas alusivas a novas formas de gestão numa perspetiva de
segurança ambiental, proteção integrada da floresta e redução de custos
associados aos meios de luta;
• Instrumento de apoio à decisão em resultado da avaliação da
dispersão;
• Análise custo/benefício das práticas previstas pelo GO - avaliação
dos impactos económicos das medidas empreendidas e propostas de
atuação sustentáveis;
• Documentação de apoio para um melhor serviço de
aconselhamento aos proprietários florestais pelas OPF;
• Relatório de avaliação do conhecimento produzido - ajustamento
dos instrumentos de medidas políticas de proteção da floresta contra
agentes bióticos.

Atividades de
divulgação:

Sessões de divulgação
Ações de demonstração
Publicações
Contacto: Ricardo Marinho
E-mail:
geral@forestis.pt

CIMEIRA NACIONAL INOVAÇÃO NA AGRICULTURA,
FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL 2018
Mais informação: https://agro-inovacao.iniav.pt

