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Bem-vindo ao terceiro boletim  
de notícias do projeto ForManRisk! 
Este número resume a última reunião que teve lugar entre os 
parceiros, presencialmente, durante o mês de março em Bordéus.

Além disso, aproveitamos para presentar com mais detalhe os 
trabalhos realizados pelos três parceiros: CTFC, ONF e UTAD.

Pode manter-se a par das novidades do projeto ForManRisk através 
da nossa página web: https://formanrisk.eu. Pode subscrever 
os boletins através da secção da web. Também pode contactar 
raguarodb@sarga.es
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Seminário Formanrisk na Nova Aquitânia 
31 de março a 1 de abril de 2022

Eventos

Dia 1 

Um dia de trabalho e intercâmbio na sala. No 
primeiro dia, cada parceiro apresentou o progresso do 
seu trabalho. Os outros parceiros colocaram questões 
de modo a interagir. Aproveitamos a oportunidade 
para partilhar ao máximo!
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Dia 2

todos no terreno! Os parceiros 
visitaram as plantações experimentais 
de pinheiro-bravo instaladas 
pelo Office National des Fôret. 
Os técnicos florestais estiveram 
presentes para explicar a história das 
parcelas, a preparação do solo e o 
estabelecimento da plantação. Nas Florestas Nacionais de Lagnereau  e de Teste de Buch e de Teste de Buch

Eventos

Seminário Formanrisk  
na Nova Aquitânia

Dia 3

de volta à sala! Durante esta última manhã de 
reunião, os parceiros refletiram sobre a comunicação 
do projeto: regresso dos primeiros apoios e propostas 
de novas ideias... Antes de se despedirem e até ao 
próximo outono em Girona (Espanha).
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Um novo vídeo está disponível no nosso 
canal YouTube 

Este novo vídeo é sobre as 
ações experimentais que estão 
a ser implementadas.

Não perca!

.
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https://www.youtube.com/watch?v=6K-G3wMG9Xw
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Parcelas piloto e parceiro 
Duna Continental – CTFC

A plantação para regeneração artificial, utilizando as 
clareiras existentes e as criadas no âmbito do projeto 
Formanrisk, na Duna Continental foi concluída. No 
total, uma área de 5,65 ha foi plantada com 1.400 
Pinus pinea e 600 espécies diversas: Quercus ilex, 
Quercus pubescens, Pistacia terebinthus, Sorbus 
domestica e Phillyrea angustifolia.

Além disso, foi aplicado um produto para aumentar 
o sucesso da plantação (mantém a humidade na 
planta e favorece o crescimento da planta) e realizado 
um desenho experimental em 4 povoamentos para 
analisar o efeito do produto. Por outro lado, uma 
vez que as condições ambientais e as previsões de 
precipitação não têm sido favoráveis, foi efetuada 
uma irrigação de implementação.

Trabalhos desenvolvidos pelos parceiros

Plantação de pinheiros e de espécies diversas na Duna Continental
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Parcelas piloto e parceiro 
Lagnereau, La Teste de Buch y Vieille  
St Girons (Office National des Forêts)

Em 2022, o Office National des 
Forêts confia à empresa Magellium o 
desenvolvimento de uma plataforma 
web, para facilitar a implementação 
e monitorização das Faixas de 
Gestão de Combustível. 

Nos termos da lei francesa, as faixas de gestão de 
combustível são uma obrigação legal. Consiste 
em reduzir o material vegetal (árvores ou arbustos, 
resíduos) a fim de limitar o risco de propagação 
do fogo em áreas expostas a incêndios, 
particularmente em redor de florestas, que se 
poderiam propagar às casas.

Trabalhos desenvolvidos pelos parceiros

O ONF desenvolveu pela primeira vez uma cadeia 
de processamento utilizando um Sistema de 
Informação Geográfica para obter um mapa 
detalhado e exaustivo das faixas de gestão do 
combustível a nível municipal e com uma repartição 
das áreas a serem alvo de gestão do combustível 
pelo proprietário.

A plataforma WEB «FGC» (para Faixas de Gestão 
do Combustível) terá uma secção cartográfica que 
permitirá a cada utilizador localizar as parcelas de 
terreno de que é proprietário e as FGC que estão ou 
não associadas a elas.  
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Várias janelas permitirão a gestão das interações 
entre cada utilizador: 
• Autorização de acesso e desobstrução de 

uma parcela vizinha que não possuo

• Validação com a autoridade local da boa 
execução dos trabalhos de limpeza,

• Seguimento por parte da comunidade para 
levar a cabo a limpeza.

• Etc.

A autoridade local, que tem a responsabilidade 
legislativa pela FGC, terá instrumentos de síntese 
em tempo real que lhe permitirão acompanhar 
o progresso do trabalho e organizar o trabalho 
futuro por prioridade.

Os serviços do Estado terão acesso para 
assegurar que a gestão do combustível é 
efetuada corretamente no(s) território(s) dos 
municípios que beneficiam deste instrumento.

O objetivo desta plataforma é permitir uma 
utilização simples e completa dos dados. Visa 
também facilitar a coordenação das muitas 
ações e interações que existem entre os vários 
atores (indivíduos, comunidades, gestores, o 
Estado, etc.).

A plataforma web FGC deverá estar disponível 
em setembro de 2022.

Foi implementado um diapositivo experimental 
original e personalizado em parceria com o 
laboratório Biogeco da Universidade de Bordéus 
para criar «jardins communs» com 7 a 8 variedades 
de pinho marítimo:

1. PPA 303 : Pinheiros das Dunas Atlânticas - França

2. PPA 301 VF2 : variedade melhorada - França

3. PPA 301 VF3 : variedade melhorada - França 

4. Tamjout – Marrocos 

5. Pinheiro «Spain dune» - Espanha, Catalunha 

6. Pinheiro «Leiria», Portugal

7. Linhagem Córsega PPA-VG-008 - France

8. PPA 700 – origem Mediterrânica (exclusivamente 
plantada em Lagnereau)

Entre as variedades selecionadas de pinheiro-bravo, 2 
variedades foram colhidas em 2 das regiões parceiras 
do Formanrisk em Espanha (Catalunha) e em 
Portugal (Leiria).

2022 marcará também a conclusão 
de plantações experimentais 
de pinheiro-bravo de diferentes 
proveniências do sul da Europa em 
3 sítios da Nova Aquitânia.
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Foram escolhidas pela sua resistência comprovada 
ao stress hídrico. Passaram o teste “cavitron” - um 
dispositivo que simula, por força centrífuga, a embolia 
gasosa que leva à morte da árvore - mostrando uma 
resistência muito elevada.

Estas variedades serão plantadas em três sítios 
localizados na floresta estatal da Nova Aquitânia: 
Lagnereau, La Teste de Buch e Vieille St Girons. O 
objectivo é ver que variedades serão mais resistentes 
ao stress hídrico, e assim capazes de se adaptarem 
num contexto de alterações climáticas.

Estes três locais serão controlados cientificamente 
durante um período de aproximadamente 10 anos. 

Que variedade de pinheiro-bravo será eleita 
campeã da resistência ao stress hídrico?

1. O cavitron

2. Colheita de 
sementes em curso 
na Catalunha…

3. As plântulas de 
pinheiro-bravo 
chegaram!

4. Parcela antes da 
plantação em Teste 
de Buch…

1 4

32
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Parcelas piloto e parceiro 
Brunhoso e Seirós (UTAD)

No início do ano de 2022, a equipa da UTAD 
procedeu à instalação do ensaio experimental 
nas florestas piloto do projeto ForManRisk 
com o intuito de avaliar e quantificar a 
regeneração natural do sobreiro e do 
pinheiro-bravo. Foram instaladas parcelas 
permanentes em povoamentos de sobreiro 
e parcelas temporárias em povoamentos de 
regeneração natural de pinheiro-bravo. As 
parcelas de sobreiro localizam-se no Concelho 
de Mogadouro, freguesia de Brunhoso e as 
parcelas de pinheiro-bravo na região do Vale 
do Tâmega na localidade de Seirós, ambas na 
região Norte de Portugal. 

Trabalhos desenvolvidos pelos parceiros

Povoamentos de sobreiro e de pinheiro-bravo nas florestas piloto 
do projeto ForManRisk.

Instalação do ensaio experimental 
nas parcelas piloto de sobreiro e de 
pinheiro-bravo.

Notícias
Boletim de notícias número 3 — Setembro 2022 — 10



Parcelas piloto e parceiro 
Brunhoso e Seirós (UTAD)

No mês de fevereiro, a equipa da UTAD iniciou a avaliação e quantificação da 
regeneração natural em povoamentos de pinheiro-bravo e de sobreiro. A equipa 
dará continuidade ao estudo de monitorização da regeneração natural nas 
parcelas piloto do projeto ForManRisk. 

Trabalhos desenvolvidos pelos parceiros

Recolha de dados dendrométricos Quantificação e avaliação da regeneração natural do sobreiro
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Parcelas piloto e parceiro 
Brunhoso e Seirós (UTAD)

A equipa da UTAD recolheu pinhas nas parcelas 
piloto de regeneração natural de pinheiro-bravo 
em Seirós (Norte de Portugal). As pinhas foram 
colocadas numa estufa de aquecimento para 
forçar a sua abertura e facilitar a remoção das 
sementes. 

Trabalhos desenvolvidos pelos parceiros

Abertura de pinhas e remoção de sementes
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Próximos eventos

Dois novos dias para partilhar 
e fazer intercâmbio sobre o 
projeto ForManRisk. 

Reunião do consórcio em  
Torroella de Montgrí.  
18-19 de outubro de 2022.

Recebidos pelo CTFC, os 9 parceiros do projeto 
ForManRisk, reúnem-se para continuar a 
trabalhar na reta final do projeto. Na agenda, 
uma visita à Duna Continental para saber mais 
sobre os trabalhos de regeneração e prevenção 
de incêndios implementados no âmbito do 
projeto.
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