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Bem-vindos ao quarto boletim de notícias 
do projeto ForManRisk!   
Este número resume o último encontro que teve lugar entre os 
sócios, durante o mês de outubro na zona experimental da Duna 
Continental, em Girona.

Antes demais, aproveitamos para presentar com mais detalhe os 
trabalhos realizados pelos três sócios: Gistree, IML y SARGA.

Pode manter-se informado acerca das notícias do projeto ForManRisk 
através do nosso Website: https://formanrisk.eu.Pode subscrever os 
boletins através da seção na web. Também pode entrar em contacto 
com raguarodb@sarga.es
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Seminário Formanrisk  
em Torroella de Montgrí   
De 18 a 19 de outubro de 202

Eventos

1º dia 

Jornada de trabalho e de intercâmbio 
em gabinete. Na agenda, cada sócio teve 
oportunidade para apresentar o progresso do 
seu trabalho e participar na discussão conjunta. 
Foi um momento de partilha de experiências!

Após dar por 
terminada a reunião 
da manhã, foi 
realizada uma visita 
para conhecer as Ilhas 
Medas.
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2º dia

Todos para o campo! Os sócios 
visitaram as plantações experimentais 
da Duna Continental e foi discutida 
a sua história e os desafios de gestão 
com o CTFC e o GENCAT.
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Apresentação dos resultados das experiências de 
regeneração na Duna Continental em Sarajevo

O desafio de regenerar as florestas e assegurar a sua persistência  
no contexto das alterações climáticas.

Reportagem dos incêndios  
e da plantação em Lagnereau 
Formanrisk

A conferência IUFRO Abies 
& Pinus 2022, Ecologia e 
gestão dos pinheiros num 
ambiente em mudança: 
riscos e oportunidades 
ocorreu entre os dias 
19 a 22 de setembro de 
2022 em Sarajevo. Mar 
Pallarés e Míriam Piqué, 
do CTFC apresentaram 

os resultados das 
experiências de 
regeneração que estão a 
levar a cabo, no âmbito 
do projeto, na Duna 
Continental.

A UTAD foi também 
representada na 
Conferência por Teresa 

Fonseca, um dos 
membros do Comité 
Científico, tendo 
apresentado duas 
comunicações realizadas 
no âmbito do Projeto pela 
doutoranda Stéphanie 
Ribeiro e outros 
investigadores da equipa 
da UTAD.

Últimas notícias

Na noite de 7 de novembro de 2022, foi transmitida 
uma emissão especial no canal de televisivo France 
2 sobre os incêndios e a adaptação das florestas às 
alterações climáticas.

Nesta reportagem foram destacados os trabalhos do 
INRAE e a plantação experimental estabelecida em 
Lagnereau como parte do projeto a fim de investigar a 
resistência à seca de diversas variedades de pinheiro-
bravo: seguinte link >



Parcelas piloto e parceiro:  
Institut méditerranéen du liège (FR)

GT1: Efeito da utilização do  
hidro-retentor (Polyter®) na 
regeneração artificial do  
sobreiro.

Sepembro 2022: Monitorização de uma 
plantação de sobreiro instalada na Primavera 
de 2022 na floresta piloto de Saint-Jean-Pla-
de-Corts (Pyrénées-Orientales, França). Foi 
observada uma elevada taxa de mortalidade 
(38%), principalmente devido à seca severa 
durante o Verão (apenas 26,2 mm de 
precipitação e 73 dias com temperaturas 
superiores a 30 °C de junho a agosto), apesar 
da utilização de hidro-retentores em 50% das 
plantas e da rega inicial na plantação. Notou-
se também uma forte competição por parte 
da espécie invasora Ailanthus altissima que 
cresce vigorosamente após a limpeza inicial 
(alguns rebentos são superiores a 1,80 m). 
Outras observações serão registadas para 
avaliar a eficiência da utilização da hidro-
retenção para reflorestação artificial do 
sobreiro.

Trabalhos desenvolvidos pelos parceiros
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GT2: Desenvolvimento do método  
Archi adaptado ao pinheiro-bravo 
(Pinus pinaster) e ao sobreiro  
(Quercus suber).

O método Archi é uma ferramenta de 
avaliação do declínio visual da árvore e das suas 
capacidades de resiliência. Neste projeto, o 
método Archi foi desenvolvido para uma espécie 
florestal adicional (pinheiro-bravo) e melhorado 
para outra (sobreiro, devido à diversidade de 
povoamentos de sobreiro e práticas silvícolas 
na área de Sudoe). Após várias visitas de campo 
na área de Sudoe (França, Espanha, Portugal), 
os guias e chaves para a utilização do método 
foram finalizados pelo CNPF (Centro Nacional 
Francês de Propriedade Florestal, fornecedor 
da atividade) em três versões: uma para o 
pinheiro-bravo (uma das espécies florestais 
mais predominantes na área do projeto) e duas 
para o sobreiro (uma para os povoamentos 
florestais e outra para os sistemas agroflorestais 
de montado/dehesa, onde as árvores são 
frequentemente podadas). As atividades que se 
seguem serão a comercialização em espanhol 
e português, a organização de formações para 
os parceiros do projeto e o desenvolvimento 
de uma aplicação móvel, a fim de facilitar a 
utilização e difusão do método. 

Trabalhos desenvolvidos pelos parceiros
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Parcelas piloto e parceiro:  
Gistree (PT)

No decorrer do projeto ForManRisk, a Gistree 
envolveu-se em várias atividades, em conjunto 
com outros parceiros.

No início do projeto, a Gistree colaborou com 
a ONF para elaborar uma revisão bibliográfica 
sobre a legislação existente, referente ao risco de 
incêndio e proteção contra fogos florestais, tendo 
ainda reunido informação sobre ferramentas de 
modelação de risco e propagação de incêndios.

Após esta pesquisa, foi identificada uma 
ferramenta que se enquadrava bem numa 
plataforma websig, que já se encontrava em 
desenvolvimento pela Gistree. Inicialmente, 
este website foi criado com o propósito de 
partilhar a informação geográfica produzida 
ao longo do projeto, mas evoluiu para 
também permitir simulações simples de 
incêndios, em redor das parcelas piloto do 
projeto. Assim, a plataforma apresentada 
no link https://sig.gistree.pt/formanrisk_
webgis/ possui a capacidade de apresentar 
ao público em geral a informação produzida 
durante o projeto, simular alguns fogos em 
algumas zonas, e ainda integrar informação 

Trabalhos desenvolvidos pelos parceiros

Layout da plataforma websig

da plataforma Europeia EFFIS, nomeadamente 
o índice de risco de incêndio, FWI (Fire Weather 
Index), e um mapa de combustíveis florestais, 
auxiliando os utilizadores a compreender 
melhor a realidade da zona de estudo. Por 
fim, existe também um documento técnico 
referente à plataforma, para registar quais 
as ferramentas utilizadas na elaboração da 
mesma.

Na fase final do projeto ForManRisk, a Gistree 
encontra-se também a auxiliar na elaboração dos 
guias do grupo GT1 e GT2, através da produção de 
cartografia para a componente descritiva, a cargo da 
UTAD.
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Parcelas piloto e parceiro:  
SARGA (ES)

A Sociedade Aragonesa de Gestão Agroambiental 
(SARGA) está a realizar um “Serviço experimental 
para a geração de uma rede de povoamentos 
modelo e uma ferramenta na tomada de decisões 
silvícolas para a prevenção de grandes incêndios 
florestais”.

O objetivo é realizar uma série de trabalhos 
experimentais em florestas piloto para otimizar 
a regeneração florestal de forma a otimizar a 
regeneração:

• O gestor ou responsável pela redação de um 
documento de planeamento florestal dispõe 
de uma ferramenta que serve de orientação 
para avaliar os tratamentos necessários na 
gestão de combustível, concebendo estruturas 
resistentes ao fogo e criando oportunidades de 
extinção para futuras estratégias de combate a 
incêndios sem ignorar os aspetos ecológicos do 
povoamento.

• São desenvolvidas técnicas modernas e 
inovadoras para caracterizar o estado das 
populações pós-fogo e para otimizar a operação 
de regeneração florestal.

Trabalhos desenvolvidos pelos parceiros

• É estabelecida uma rede de referência de 
povoamentos florestais resistentes ao fogo que 
pode servir como ferramenta para os gestores na 
conceção de tratamentos silvícolas para futuros 
povoamentos florestais.

As ações realizadas até à data são as seguintes:

Ação I: Metodologia para a  
determinação da resistência e 
vulnerabilidade de um povoamento  
ao fogo florestal 
Atualmente em curso

O trabalho começou com o desenvolvimento 
de uma metodologia para a caracterização de 
povoamentos silvícolas de espécies arbóreas 
destinadas à prevenção de incêndios florestais, 
e ao mesmo tempo determinar os tratamentos 
mais adequados com o objetivo de influenciar o 
comportamento do fogo, definindo povoamentos 
resistentes que limitam a propagação e 
consolidação de incêndios convectivos.

Notícias
Boletim de notícias número 4 — Dezembro 2022 — 9



O principal objetivo é fornecer ao gestor uma 
ferramenta que sirva de orientação para avaliar os 
tratamentos necessários na gestão do combustível, 
concebendo estruturas resistentes ao fogo e criando 
oportunidades de extinção para futuras estratégias de 
combate ao fogo sem ignorar os aspetos ecológicos 
do povoamento.

Ação II: Ferramenta de software 
Atualmente em curso

Em paralelo à Ação I, foi desenvolvida uma 
aplicação para permitir a introdução de variáveis 
dendrométricas de um povoamento através de 
uma ficha de inventário ou de dados existentes 
ao nível do povoamento, calculando as variáveis 
de interesse do ponto de vista da prevenção e 
integrando-as com a informação topográfica e 
meteorológica já desenvolvida e calculada em 
formato raster. 

A informação de saída do software mostra os 
resultados de uma simulação de fogo de superfície 
e de fogo de copas onde são evidenciados os valores 
limite de densidade aparente e altura de desrama da 
copa, a fim de estabelecer limiares nos tratamentos 
do povoamento que limitam os fogos de copa ativos 
e passivos.

Trabalhos desenvolvidos pelos parceiros

Além disso, propõe diferentes cenários de resultados 
em função do tratamento a ser atribuído ao 
povoamento. 

Ação III: Modelos de povoamento 
Atualmente em curso

Com base nos resultados e informações recolhidas 
nas Ações I e II, o objetivo nesta fase é delimitar e 
caraterizar “Modelos de povoamento” das principais 
formações florestais de Aragão (Pinus silvestris, P. 
halepensis, P. nigra, P. pinaster, Quercus faginea 
e outras misturas de coníferas e de folhas largas) 
que satisfaçam as características de resistência e 
resiliência ao fogo.

Desta forma, o objetivo é estabelecer uma rede de 
referência de povoamentos resistentes aos incêndios 
florestais que possa servir como ferramenta para os 
gestores na conceção de tratamentos silvícolas para 
os futuros povoamentos arbóreos.

Esta parte do trabalho será apresentada sobre 
a forma de um guia com figuras e dados 
dendrométricos do trabalho, em povoamentos 
naturais como em áreas reflorestadas.

Notícias
Boletim de notícias número 4 — Dezembro 2022 — 10



Próximos eventos

Reunião do consórcio em 
Santiago de Compostela 
(Espanha) e Vila Real 
(Portugal).  

17, 18 e 19 de janeiro de 2023 

Três dias para partilha de conhecimentos 
sobre o projeto ForManRisk.

Recebidos pela AFG, UTAD e Gistree, os 9 
parceiros do projeto ForManRisk reunir-
se-ão para continuar a trabalhar na reta 
final do projeto. Na ordem trabalho, uma 
visita a Lourizán, outra a Mogadouro, às 
parcelas experimentais e de investigação 
para saber mais sobre o trabalho 
desenvolvido no âmbito do projeto.

Mogadouro Lourizán
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Os sócios do projeto 
ForManRisk um Feliz 
Ano Novo! 

Em 2023, continuaremos 
a trabalhar pelo futuro 
das nossas florestas.

Vila Real
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