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Bem-vindo ao primeiro boletim informativo do 
projeto ForManRisk! Lançado em outubro de 
2019 com o financiamento do Programa Interreg 
Sudoe (Interreg V-B Sudoeste Europeu), a principal 
missão do ForManRisk é melhorar as técnicas 
de gestão florestal em florestas com problemas 
de regeneração ligados às alterações climáticas 
e desenvolver ferramentas para melhorar a 
prevenção do risco de incêndio, otimizando, 
em particular, a coordenação e a eficiência das 
acções.

Estes boletins informativos fornecerão 
informações sobre o progresso do ForManRisk 
às pessoas interessadas na gestão florestal, 

mas também a qualquer pessoa interessada 
em questões de regeneração e de prevenção 
de incêndios. As newsletters incorporarão uma 
secção sobre atividades em que ForManRisk está 
envolvido e servirão também para anunciar os 
próximos eventos.

Este primeiro boletim informativo visa fornecer 
uma visão rápida do estado da arte neste 
consórcio, apresentando o projeto, a sua estrutura 
e a sua equipa.

Pode manter-se a par do projeto ForManRisk 
através deste boletim informativo e do nosso sítio 
web: https://formanrisk.eu. Para subscrever o 
boletim, contactar raguarodb@sarga.es
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O projeto

A floresta é um ecossistema natural complexo, que 
evolui e muda naturalmente em função do estado de 
desenvolvimento das árvores. Tem múltiplas funções 
com desafios estratégicos para o território SUDOE 
(setor económico, biodiversidade, armazenamento 
de carbono, acolhimento do público). As alterações 
climáticas atuais e futuras, que tornam as florestas 
cada vez mais vulneráveis a episódios de seca, 
complicam uma etapa chave da vida das florestas: a 
sua renovação. A seca, combinada com a crescente 
pressão social, também acentua o risco de incêndio 
que interrompe esta fase essencial.

Para além das fronteiras administrativas, os 
ecossistemas florestais da área SUDOE enfrentam 
o desafio comum de abordar o processo de 
regeneração no contexto duplamente limitado dos 
incêndios florestais e dos repetidos episódios de 
seca. A não renovação das florestas poderia afetar 
uma parte significativa dos maciços presentes no 
território. O projeto ForManRisk visa fornecer soluções 
operacionais e mutualizáveis na área SUDOE para 
uma melhor gestão de uma fase chave na vida das 
florestas: a regeneração.

Numa perspetiva transnacional, o projeto organizará 
eventos de formação e troca de experiências e 
desenvolverá ferramentas de gestão modernas 
e partilhadas. O estabelecimento de uma rede 
de florestas-piloto e sítios de “demonstração” no 
território SUDOE constitui um eixo forte do projeto. 

Permite a experimentação de novas 
técnicas de regeneração e gestão de 
riscos, otimizando ao mesmo tempo a 
consciência territorial dos intervenientes 
e catalisando a multiplicação de novos 
padrões de gestão no espaço da 
parceria.

Objetivos/desafios

As alterações climáticas reconhecidas 
intensificaram os episódios de risco 
(incêndios) ao mesmo tempo que 
acentuavam a procura social na floresta. 
Por conseguinte, o território deve enfrentar novos 
desafios:

1) Antecipar os efeitos das alterações climáticas, 
propondo uma gestão florestal adequada.

2) Adaptar e reforçar os sistemas de prevenção, defesa 
e planeamento de incêndios.

Parece oportuno promover uma dinâmica inter-
regional a fim de reunir conhecimentos para:

 ĉ Melhorar, na área SUDOE, as técnicas de 
gestão florestal sustentável das florestas que 
apresentam problemas de regeneração ligados 
às alterações climáticas.

 ĉ Desenvolver ferramentas que permitam uma 
melhor prevenção dos riscos de incêndio, 
otimizando, em particular, a coordenação e a 
eficácia das operações.

 ĉ Comunicar para aumentar a sensibilização e 
envolver os atores institucionais e a população 
civil sobre os riscos naturais.

ForManRisk é co-financiado a 75% pelo Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) ao 
abrigo do programa Interreg V-B Sudoeste Europeu 
(SUDOE 2014-2020).

O projeto tem uma duração de 36 meses e dispõe de 
um financiamento de 1,5 milhões de euros (1.176.650 € 
Fundo FEDER).
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Parcerias

O projeto é liderado pelo ONF (líder), um dos 9 
parceiros distribuídos em 7 regiões de Espanha, 
Portugal e França.

Office National des Forêts – Líder da linha

O Office National des Forêts, um dos principais atores 
da indústria florestal.

Os territórios confiados ao ONF cobrem quase 11 
milhões de hectares de floresta, incluindo 6 milhões 
nos territórios ultramarinos, 4,7 milhões na França 
continental.

Com quase 9.000 pessoas espalhadas por todo o 
país, o ONF assegura a renovação e a manutenção 
adequada das 1.300 florestas estatais e das 15.600 
florestas nas administrações locais. A gestão das 
florestas públicas permite conciliar três objetivos 
inseparáveis: satisfazer as necessidades humanas 
através da produção e recolha de madeira, preservar o 
ambiente e acolher o público. 

IML

O Instituto Mediterrânico da Cortiça (Institut 
méditerranéen du liège, IML) é uma organização de 
consultoria e desenvolvimento florestal dedicada 
aos sobreirais, sobreiros e cortiça, criada em 1993 
por iniciativa dos proprietários de sub-culturas nos 

Pirenéus Orientais sob a forma de uma associação 
sem fins lucrativos. 

Os seus objetivos são defender e promover a cortiça 
e as suas utilizações, através da realização de estudos 
técnicos sobre a cortiça e os sobreirais, bem como o 
desenvolvimento económico dos seus produtos.

INRAE

O Instituto Nacional Francês de Investigação para a 
Agricultura, Alimentação e Ambiente (Institut national 
de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et 
l’environnement, INRAE) é um estabelecimento 
público científico e tecnológico (EPST) criado a 1 
de Janeiro de 2020 e resultante da fusão do INRA, 
Instituto Nacional de Investigação Agrícola e do Irstea, 
Instituto Nacional de Investigação para a Ciência e 
Tecnologia do Ambiente e Agricultura. Está sob a 
supervisão conjunta dos Ministérios responsáveis 
pela Investigação, Ensino Superior, Investigação e 
Inovação (MESRI) e da Agricultura e Alimentação 
(MAA). Desenvolve importantes colaborações com 
o ministério responsável pela Transição Ecológica e 
Solidária (MTES), em conformidade com acordos-
quadro específicos.
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GISTREE

Gistree é uma PME portuguesa com 
a sua atividade principal centrada nas 
Ciências da Informação Geográfica. 
Nasceu em Fevereiro de 2010 pelos 
seus atuais sócios executivos: Pedro 
Ferreira e Marco Magalhães. A principal 
missão é oferecer um serviço inovador 
e atrativo baseado em tecnologias de 
informação geográfica para apoiar a 
tomada de decisões. Na Gistree, existe 
a intenção de promover e divulgar a 
utilização de sistemas de informação 
geográfica, nomeadamente os 
baseados em tecnologias e princípios 
de código aberto. Também contribui 
para a modernização e racionalização 
de processos na administração 

pública, bem como no setor 
privado, tornando-a mais eficiente e 
competitiva. 

SARGA

A SARGA é uma empresa pública do 
governo de Aragão. 

Alguns dos serviços oferecidos pela 
SARGA: serviços florestais, serviço 
de consulta para a recuperação 
de áreas afetadas por incêndios 
florestais, equipamento de 
combate a incêndios florestais, 
preservação florestal, demarcação 
de colinas e cartografia digital, 
elaboração de projetos de 

planeamento florestal, formação 
técnica florestal, estudo de 
viabilidade energética da biomassa 
e várias obras florestais (gestão, 
limpeza e monitorização).

CTFC

A missão do Centro de Ciência e 
Tecnologia Florestal da Catalunha 
(CTFC) é contribuir para a 
modernização e competitividade do 
setor florestal, para o desenvolvimento 
rural e para a gestão sustentável 
do ambiente natural, através da 
investigação, formação e transferência 
de tecnologia e conhecimentos para a 
sociedade. 

UTAD

Localizada na cidade de Vila Real, no 
nordeste de Portugal, a Universidade 
de Trás-os-Montes e Alto Douro 
(UTAD) tornou-se uma universidade 
pública em 1986. Actualmente, a 
UTAD é amplamente reconhecida 
como uma referência importante 
no sistema universitário português, 
defendendo um ensino de alta 
qualidade, investigação e sensibilização 
da comunidade. A UTAD escolheu 
campos de ensino e investigação que 
respondem às necessidades nacionais 
e, por isso, esforça-se por ser um centro 
de excelência para a aprendizagem 
ao longo da vida e para a criação, 
transmissão e disseminação da cultura, 
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ciência e tecnologia. A UTAD oferece diferentes 
opções de estudo através das suas 5 escolas (Ciências 
Agrárias e Veterinárias, Ciências Humanas e Sociais, 
Ciência e Tecnologia, Ciências da Vida e Ambientais 
e Enfermagem), sendo a investigação realizada em 
diferentes centros de investigação. 

AFG

A Associação Florestal Galega (AFG) é uma associação 
privada sem finslucrativos, criada em Santiago de 
Compostela em 1986. Reúne proprietários florestais 
privados e comunidades florestais vizinhas na Galiza.

Os seus principais objetivos são defender os interesses 
profissionais dos seus membros, representá-los 
perante as administrações públicas, a indústria 
florestal e as entidades relacionadas com o setor 

florestal, bem como realizar todas as actividades que 
melhorem a silvicultura e a gestão sustentável das 
florestas dos seus membros e que contribuam para 
aumentar a rentabilidade e a qualidade dos recursos 
florestais galegos.

Conselho Provincial de Ávila

A província de Ávila tem uma notável riqueza florestal, 
com diferentes tipos de florestas, de acordo com a sua 
localização geográfica, destacando os situados em 
áreas naturais protegidas. A actividade desenvolvida 
neles é muito variada, incluindo a obtenção de 
madeira, produção de cogumelos, localização de 
actividades de lazer, produção animal... mas acima 
de tudo um recurso ambiental que o Conselho 
Provincial de Ávila protege e promove no âmbito da 
sua competência.

Parceiros associados 

Centro de Investigación Forestal de Lourizán; 

Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales; 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació (DARP), Generalitat de Catalunya;

Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
de Extremadura Instituto del Corcho; 

Conseil Départemental de la Gironde; 

Asociación Española de Valorización Energética de la 
Biomasa; 

ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas (ICNF); 

Association de défense contre les incendies.
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Florestas piloto

O estabelecimento de uma rede 
de florestas-piloto e sítios de 
“demonstração” no território SUDOE é 
um ponto forte do projeto.

Permite a experimentação de novas 
técnicas de regeneração e gestão 
de riscos, otimizando a consciência 
territorial das partes interessadas e 
catalisando a multiplicação de novos 
padrões de gestão no espaço de 
colaboração.

Os principais resultados 
esperados:

Grupo de trabalho 1: Desenvolvimento 
da implantação territorial de novos 
instrumentos de gestão adaptados às 
limitações climáticas atuais e futuras: 
rumo a uma rede internacional de 
florestas-piloto

 ĉ Caraterização científica das 
capacidades de resistência ao 
stress hídrico das florestas de 
pinheiros nas várias regiões do sul 
da Europa: será que certas origens 
arbóreas são mais adequadas para 
resistir às alterações climáticas?

 ĉ Experimentação científica e 
elaboração de um guia de gestão 
para facilitar a regeneração florestal 
num contexto climático cada vez 
mais limitado ...

Grupo de trabalho 2: Reduzir a 
vulnerabilidade das florestas ao risco de 
incêndio.

 ĉ Desenvolver um guia de 
recomendações para uma melhor 
avaliação do risco de incêndio no 
reflorestamento (em particular, a 
mistura de espécies para otimizar a 
resistência e limitar a propagação dos 
incêndios)

 ĉ Desenvolver ferramentas modernas 
para caraterizar o estado das 
reflorestações após o incêndio (análise 
com o objetivo de tomar as decisões 
certas para a regeneração da floresta 
após o incêndio com uma análise 
particular do estado fisiológico das 
árvores restantes ...)

 ĉ Criar uma ferramenta online para 
ajudar os intervenientes florestais 
no SUDOE a planear intervenções 
de prevenção (portal web partilhado 
com ferramentas operacionais 

para o planeamento de operações de gestão 
preventiva).
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INRAE : Análise de amostras recolhidas 
pela Cavitron  

Visita à Duna Continental para conceber acções de gestão 
florestal para a conservação das zonas dunares

A 16 de julho de 2020, teve lugar um encontro 
na Duna Continental (Girona, Espanha) para 
seleccionar as áreas onde os tratamentos e 
experiências do projecto SUDOE ForManRisk 
serão implementados. Técnicos e investigadores 
do Programa de Gestão Florestal Municipal 
do Centro de Ciência e Tecnologia Florestal 
da Catalunha (CTFC) e os chefes da Secção de 
Silvicultura e Recursos Florestais em Girona do 
Governo da Catalunha participaram na reunião.

O objectivo do projecto é fornecer soluções 
para melhorar a persistência de sistemas 

florestais frágeis que são vulneráveis aos 
impactos das alterações climáticas. Neste 
caso, as florestas da Duna Continental 
são constituídas por pinheiro-manso 
e pinheiro-bravo. Por esta razão, foram 
identificadas diferentes áreas para aplicar 
(1) acções silvícolas para regeneração 
natural, (2) cortes de disseminação 
acompanhados de plantação e (3) 
plantação sob coberto. Além disso, o 
projecto inclui um grupo de acções para a 
(4) prevenção de incêndios e visa promover 
a (5) diversificação das espécies.

Após a primeira amostragem de ramos de 
pinheiro-bravo realizada pelos parceiros espanhóis 
e portugueses em maio passado, o INRAE está 
actualmente a analisar nos seus laboratórios 
a resistência ao embolismo destes ramos. As 
amostras armazenadas numa câmara fria são, 
por sua vez, preparadas para centrifugação no 
Cavitron, o dispositivo que mede a resistência à 
cavitação (resistência ao embolismo).
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Resistência do pinheiro bravo  
ao stress hídrico 

No âmbito do projeto SUDOE 
ForManRisk, o Centre de Ciència i 
Tecnologia Forestal de Catalunya 
(CTFC) está a colaborar num estudo 
sobre a resistência das espécies ao 
stress hídrico. 

Para este efeito, em Maio passado, 
foram recolhidas amostras de 
ramos de pinheiro-bravo na Duna 
Continental, localizada na costa catalã. 
As amostras foram recolhidas em dois 
grupos etários diferentes (adultos 
e jovens) e submetidas a um pré-
tratamento mecânico no campo para 
evitar a transpiração. Actualmente, 
o INRA está a analisar a resistência 
ao embolismo destes ramos, que 
fazem parte do conjunto de amostras 
recolhidas dentro de um gradiente 
climático que cobre várias regiões de 
França, Espanha e Portugal.

Entrevista no programa  
Mentes que Brilham 

Teresa de Jesus Fidalgo Fonseca (UTAD) foi 
entrevistada no programa de televisão local do 
Porto Canal para falar sobre o programa Sudoe, o 
projeto ForManRisk e os seus objetivos.
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Próximos eventos

Seminário de lançamento 
18 & 19 Novembro

Dois dias para partilhar 
e trocar sobre o 
projecto ForManRisk !

Os 9 parceiros do 
projecto ForManRisk, 
liderados pelo ONF, 
convidam-no para o 

seminário de lançamento do projecto.

O objetivo? Apresentar os eixos de trabalho escolhidos e 
consagrar este projeto a uma dinâmica territorial eficiente.

Contamos com a vossa participação para trocar e partilhar 
sobre estes desafios, que nos afectam a todos!

INSCRIÇÃO
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