
 

 

 

 

 

 

 

 

Questões-chave a responder pelo GTT: 

Gestão Florestal adequada a objetivos económicos e preservação ambiental 

Valorização económica da floresta 

Remuneração de serviços de interesse público 

Produção, Sistematização e transferência de conhecimento 

Sumário Executivo:  

 

Os principais objetivos estratégicos para a temática Valorização da Floresta – Gestão Florestal  são a 
partilha e divulgação de conhecimento e de boas práticas; reflexão conjunta sobre os principais 
problemas que afetam o setor e elaboração de propostas para a sua resolução. 

 

Os peritos que integraram o Grupo de Trabalho Valorização da Floresta – Gestão Florestal foram: 

DGADR/RRN – Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural/Rede Rural Nacional 

FENAFLORESTA – Federação Nacional das Cooperativas de Produtores Florestais  

FORESTIS – Associação Florestal de Portugal 

FÓRUM FLORESTAL – Estrutura Federativa das Florestas Portuguesas 

FNAPF PORTUGAL – Federação Nacional de Associações de Proprietários Florestais 

ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e Florestas 

UNAC – União da Floresta Mediterrânica 

Maria João Canadas 

 

Foram realizadas 2 reuniões deste GTT Floresta: 

1ª Reunião do GTT- Florestas decorreu em Coimbra, a 7 de dezembro de 2016. 

 

2.ª Reunião do GTT - Florestas decorreu em Oeiras, a 4 de maio de 2017.  

 

Composição do GTT 

 
 
Ver lista de entidades participantes no GTT Valorização da Floresta – Gestão Florestal. 
 
 
 
 

Grupo de Trabalho Temático: Valorização da Floresta – 

Gestão Florestal 

http://www.rederural.pt/32-atividades-da-rrn/grupos-trabalho/440-grupo-de-trabalho-tematico-florestas-reuniu-em-coimbra


 

 

Apresentação de Necessidade(s)/Problema(s 

 
Na sequência dos Workshops foram identificadas as seguintes necessidades principais: 
 
1 - Políticas de gestão Florestal adequadas a objetivos económicos e de preservação ambiental 
2 – Dispersão da legislação sobre florestas 
3 - Remuneração de serviços de interesse público 
4 - Organização de produtores 
5 - Valorização económica da floresta 
6 - Produção, sistematização, transferência de conhecimento e formação 
 
Na sequência das 2 reuniões  do GTT, foram identificados como temas prioritários para o trabalho 
em Rede: 
 

1. Prevenção de fogos florestais 

2. Valoração dos serviços dos ecossistemas produtivos 

3. Adaptação às alterações climáticas 

4. Valorização económica da floresta novas cadeias de valor e sistematização de informação 
sobre preços e mercados 

5. Modelos de gestão conjunta da floresta 

 

Plano de Trabalho da RRN:  

 
As atividades a desenvolver no âmbito da temática “Florestas” são enquadradas num Plano de 
Trabalho proposto pelos membros do GT Fileiras. 
 
A concretização do Plano de Trabalho poderá ser viabilizada pelo trabalho desenvolvido pela ETA 
da RRN, pelos membros do GT na sequência da atividade do GT, por candidaturas dos membros da 
RRN às Áreas de Intervenção da RRN ou por outro tipo de iniciativas ou promotores, recorrendo ou 
não a financiamento público. 
 

 

  



 

 

Plano de Trabalho do GTT  Valorização da Floresta – Gestão Florestal 

2017 / 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA SUBTEMA ATIVIDADES Financiamento

Sensibilização para a 

importância da floresta

Construir conteúdos para kit de sensibilização;

Elaborar proposta para elaborar novos conteúdos programáticos 

a apresentar ao Ministério da educação;

Desenvolver modelo para ações de sensibilização e calendarizar;

Execução das Ações de sensibilização.

A.I. 4

Redução das ignições

Identificar bons exemplos de processos de antecipação de 

causas, prevenindo-as ativamente através da realização de fogo 

em condições técnicas adequadas;

Produzir material para difusão de boas práticas.

A.I. 4

Prevenção estrutural 

(gestão de combustíveis)

Guias (exemplo: sobre silvopastorícia, cogumelos, apicultura - 

criação de valor adicional para o proprietário florestal); 

Produção de material diverso para a difusão de boas práticas 

l igadas à vigilância e deteção.

A.I. 4

Apoio ao combate

Identificar bons exemplos de participação ativa de 

populações/atividades na DFCI;

Difusão de boas práticas de apoio à decisão e primeiras 

intervenções por estruturas fora do SNDFCI.

A.I. 3

Identificar e priorizar bens e serviços de ecossistema produzidos 

por diferentes ecossistemas florestais numa lógica de 

multifuncionalidade da floresta;

Levantamento de informação existente aplicada ao caso dos 

ecossistemas florestais em Portugal;

Recolher, sistematizar e divulgar estudos de quantificação e 

valoração económica existentes e mecanismos de valorização 

dos mesmos;

A.I. 3

Elaborar proposta de implementação de 3 casos estudo de 

quantificação, valoração e mecanismos de valorização baseados 

em casos práticos (ex: áreas florestais de gestão pública e áreas 

privadas de gestão participada).

a identificar

Investigação & 

Desenvolvimento

Identificar os serviços de ecossistema a valorar de forma 

prioritária

Promover mecanismos de valorização de bens e serviços dos 

ecossistemas.

a identificar

PREVENÇÃO DE 

FOGOS FLORESTAIS

VALORAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DOS 

ECOSSISTEMAS 

PRODUTIVOS

Bens e serviços de 

ecossistema produzidos por 

diferentes ecossistemas 

florestais



 

 

 

 

 

TEMA SUBTEMA ATIVIDADES Financiamento

Investigação e 

Conhecimento 

i) Identificar o que existe, quem tem o conhecimento e quais as 

lacunas; 

i i) identificar os problemas prioritários e nestes quais as 

necessidades de conhecimento e investigação prioritárias.

A confirmar uma vez 

que parte das 

atividades 

identificadas já estão 

contempladas em 

candidatura aprovada 

na A.I. 4 da RRN

Disseminação e 

Transferência de 

Conhecimento

i) Identificar prioridades de disseminação; 

i i) Produzir materiais de disseminação adequados;

 i i i) Criar Rede de áreas e/ou projetos de demonstração com 

aspetos técnicos, sócio económicos e ambientais; 

iv) Criar /usar calendário único de ações de sensibil ização e 

demonstração; 

v) Criar um espaço centralizado onde encontrar informação.

A.I. 4

Instrumentos de 

Planeamento e de 

Financiamento na 

perspetiva da adaptação

i) Análise crítica do PDR2020;

ii) Análise crítica dos PROF
S / Financiamento

Monitorização
i)Identificar e desenvolver indicadores de monitorização 

adequados e acessíveis.
a identificar

Observatório de produtos 

florestais     

Constituição de um grupo de trabalho para construir e 

implementar métodos de recolha, sistematização e divulgação de 

informação sobre preços e mercados florestais assente em 

plataforma digital e base de dados de acesso público; 

Recolha sistematização e divulgação de cadeias de valor para 

produtos florestais de alto valor acrescentado a nível regional.

a identificar

Sistematização, divulgação e 

partilha de conhecimento

Reuniões, workshops e seminários para criação de rede de 

peritos comprometidos ("bolsa nacional") com a gestão 

multifuncional de florestas com know-how especializado nas 

diversas áreas funcionais desde a produção de madeira à 

exploração de recursos florestais não lenhosos, capacitando o 

produtor ao acesso à informação técnica e apoio de peritos com 

o objetivo de melhorar o produto florestal:

Recolha, sistematização e  divulgação dos produtos e serviços 

associados aos recursos florestais, por região;

Identificar, avaliar e classificar os detentores de know-how 

técnico por região e área funcional;

Disponibilizar contactos de peritos aos produtores ou  

Organizações de Produtores;

Reuniões, Workshops e seminários para constituição dum grupo 

de trabalho permanente sobre serviços de ecossistemas.

A.I. 4

MODELOS DE 

GESTÃO CONJUNTA 

DA FLORESTA

Sistematização, divulgação e 

partilha de conhecimento e 

de boas práticas

Identificar, acompanhar e divulgar projetos piloto, boas práticas 

e iniciativas desenvolvidas neste âmbito através de reuniões 

Workshops e seminários; 

Elaborar e divulgar documentos, relatórios, visitas de estudo e 

elaborar guias e recomendações;

Elaborar guias metodológicos para promoção da participação

Identificar boas práticas a nível Europeu;

Sistematização de experiências e de potencial de gestão 

multifuncional de florestas a Norte do Tejo.

A.I. 4

ADAPTAÇÃO ÀS 

ALTERAÇÕES 

CLIMÁTICAS

VALORIZAÇÃO 

ECONÓMICA DA 

FLORESTA NOVAS 

CADEIAS DE VALOR 

E SISTEMATIZAÇÃO 

DE INFORMAÇÃO 

SOBRE PREÇOS E 

MERCADOS


