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1. A definição de um âmbito, escala e abordagem de análise e intervenção dos espaços 
florestais do NW Peninsular 

i. floresta vs espaço florestal? 
ii. floresta de produção vs floresta de conservação; de produção vs serviços de ecossistema»? 
iii. fileiras florestais vs produção/gestão florestal? 
iv. Intervenção pública vs floresta privada assente em modelos individuais, associativos, comunitários ou colaborativos...; 
v. uma perspetiva ecológica e produtiva vs abordagens de sistemas socio-ecológicos adaptativos e complexos 
vi. territórios de produção vs florestais de uso múltiplo com modelos e práticas (esquemas) de desenvolvimento rural 

sustentáveis, inovadores e inteligentes desenhados para uma escala (sub)regional













1. A definição de uma âmbito, escala e abordagem de análise e intervenção dos espaços 
2. O enquadramento e as realidades dos desafios para o planeamento e gestão florestal 
i. a globalização, a mudança climática, a inovação técnico-científica e a habitabilidade do planeta Terra 
ii. a distribuição e a evolução recente e esperada para as condições naturais; 
iii. as questões de pressões sobre o estado dos ecossistemas, as dinâmicas e a produtividade das espécies florestais 

(stress hídrico, incêndios florestais/rurais, sanidade florestal, risco biológico, invasoras e potenciais perdas sobre a 
produção e a geração dos serviços, sobre os custos totais e de oportunidade para produção florestal); 







1. A definição de uma âmbito, escala e abordagem de análise e intervenção dos espaços 
2. O enquadramento e as realidades dos desafios para o planeamento e gestão florestal 
i. a globalização, a mudança climática, a inovação técnico-científica e a habitabilidade do planeta Terra; 
ii. a distribuição e a evolução recente/esperada para as condições naturais; 
iii. as questões de pressões sobre o estado dos ecossistemas, as dinâmicas e a produtividade das espécies 

florestais (…); 
iv. as mudanças sociodemográficas (envelhecimento e o migração) e as questões da propriedade e do uso; 
v. as questões da propriedade, dos proprietários/gestores e dos modelos coletivos de gestão dos territórios 

florestais; 
vi. os povoamentos monoespecíficos, a importância da multiprodutividade como garantia da promoção, do 

desenvolvimento rural sustentável em espaços florestais; 
vii. a complexidade, a dinâmica e a natureza volúvel do modelo institucional e legal do sector no quais se 

enquadram a multiplicidade de agentes e partes interessadas do sector. 



1. A definição de uma âmbito, escala e abordagem de análise e intervenção dos espaços 
2. O enquadramento e as realidades dos desafios para o planeamento e gestão florestal 
3. A necessidade e propostas técnico-científicas para uma gestão florestal sustentável 
Conhecimento e monitorização dos ecossistemas e espaço florestais; 
Definição de propostas e inovação suportada em experimentação (avaliação) e demonstração; 
Modelos de capacitação e organização dos agentes públicos e privados 
Modelos de governança assentes num quadro legal simples e flexível à evolução das realidades e 
natureza distinta dos territórios e dos projetos a intervir 
Promoção de novas economias (valorização/certificação, … produtos complementares, economia dos 
serviços (de ecossistema), aposta na economia circular/aproveitamento de novos (sub)produtos da floresta…) 

Estabelecimento/maturidade e aplicação de modelos de planeamento e gestão florestal (risco, valor, 
resiliência e gestão ativa do espaço florestal, (co)responsabilização): 









Interpolación de los puntos considerados Terreno 
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Interpolación de los puntos considerados Objetos 

MDT clasificado por elevación
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Obtención del MDT
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Índice de Vegetação Diferenciado Normalizado



Índice de Área Foliar



Teor de Clorofila na Folha (ug/cm2)



Fração da Radiação Fotossinteticamente Absorvida pela Canópia



NDVI - Índice de Vegetação Diferenciado Normalizado



FC - Fração de cobertura do solo



IAF - Índice de área foliar (m2.m-2)



CAB - Teor de Clorofila na Folha (ug/cm2)



Conteúdo de água na Canópia (ug.cm-2)



Sensores RGB e Infravermelho próximo
Banda Simples Falsa Cor Cor Real Índice de Vegetação





• https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?
lat=41.9753&lng=-8.5185&zoom=10&time=2019-03-26&preset=6-
SWIR&datasource=Sentinel-2%20L2A















ECOPOTENTIAL	-	Improving	Future	Ecosystem	Benefits	through	Earth	Observations	[2014].	in-situ	Observation	data;	Lead:	Task	
4.3	Development	of	data	quality	evaluation	routines	Research	and	Innovation	actions;	Innovation	actions;	Horizon2020	-	
Candidatura	submetida	ao	Horizon	2020	(Call:	H2020-SC5-2014-two-stage,	Topic:	SC5-16-2014)	em	parceira	com	mais	de	45	
entidades.		
BIOSOS:	BIOdiversity	multi-SOurce	monitoring	System:	from	Space	TO	Species	[FP7-SPACE-2010.1	G.A.	263435]	(Dezembro	de	
2010	a	Dezembro	de	2013),	http://www.biosos.eu/	

http://www.biosos.eu/




































4. Principais conclusões e notas finais 

i. A importância e o potencial dos espaços florestais do NW Peninsular (espaços seminaturais, ocupação 
florestais e espaço agroflorestais);  

ii. A natureza complexa da diversidade das condições da euro-região, do regime, conhecimento e gestão da 
propriedade, do enquadramento institucional, administrativo e legal;  

iii. O papel do conhecimento, tecnologia e sistema de apoio à decisão na inteligência coletiva, territorial com 
vista a uma intensificação inteligente, gestão ativa, resiliência e sustentabilidade; 

iv. A natureza critica do conhecimento, da partilha da cooperação, coordenação e colaboração entre 
indivíduos, unidades e espaços transfronteiriços 

v. A capacidade de adaptação com base na validação, monitorização associada à capacitação e organização 
dos agentes. 

Planos de gestão de espaços florestais como elementos de integração e coordenação de planeamento territorial e 
sectorial, conhecedores, programáticos, pragmáticos e prospetivos;  
De abordagens mais burocratas/centralizadas até uma gestão aberta, colaborativa, inclusiva, responsável, 
informada e distribuída (local e tematicamente);  
O envolvimento e a responsabilidade do individuo, do grupo e das comunidades
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