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Projeto cof inanciado pelo Programa Interreg Sudoe através
do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER)

O nosso objetivo: Responder em
conjunto aos problemas comuns de
todas as florestas do território SUDOE

Porquê uma colaboração
à escala europeia?

ForManRisk : uma abordagem
participativa e dinâmica

Desde há varios anos, ameaças graves põem em
perigo a renovação das nossas florestas.

O sul da Europa está na linha da frente das
alterações climáticas, cujos impactos já se fazem
sentir nas nossas florestas.

Florestas piloto distribuídas por todo o espaço
Sudoe

As temperaturas cada vez mais altas tornam
muito difícil a sobrevivência das plântulas antes
de atingirem o estado adulto.
As secas repetidas levam frequentemente a
incêndios dos quais as florestas lutam para
recuperar.
Tornou-se urgente antecipar estas ameaças, e
implementar estratégias para:
Melhorar, no espaço SUDOE, as técnicas
de gestão florestal sustentável das
florestas que apresentam problemas
de regeneração ligados às alterações
climáticas.
Desenvolver ferramentas que permitam
uma melhor prevenção do risco de
incêndio, otimizando, em particular, a
coordenação e a eficácia das operações.
Comunicar para aumentar a
sensibilização e envolver os actores
institucionais e a população civil sobre os
riscos naturais.
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Fundos
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Assim, criámos uma rede europeia de florestas
piloto, para estudar a renovação das florestas
no sul da Europa e extrair lições para a gestão
futura das florestas Europeias.
A cooperação entre Espanha, França e Portugal
torna possível reunir a nossa experiência na
adaptação das florestas às alterações climáticas.

Ferramentas online
incluindo uma plataforma virtual
para a partilha de resultados
e de guias de boas práticas

Durante os três anos do projeto, serão realizados
seminários e grupos de trabalho em todo
o território de cooperação.

