
 

REVISTA 2019 

O Consórcio do Projeto FORVALUE dá-lhe as boas-vindas. 

O projecto 0577_FORVALUE: “Gestão inovadora para a valorização e resiliência da área florestal", 
co-financiada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa In-
terreg V-A Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020, no âmbito do Eixo 3: "Crescimento sustentável 
através da cooperação transfronteiriça para a prevenção de riscos e melhor gestão dos recursos 
naturais". 

 

O objetivo geral 

 

Aumentar a resiliência do território face ao risco de 

incêndios florestais num contexto de  alterações sociais 

e climáticas, através de: 

 

1. Promover modelos de gestão inovadores no território transfronteiriço  que es-

timulem a atividade económica a partir da biomassa produzida pelo território 

no espaço florestal. 

2. Fumentar a  implementação de fórmulas associativas para a gestão da proprie-

dade forestal na  Área da Cooperação e promover uma estratégia de inter-

venção inovadora "conectada” internacionalmente. 

3. Favorecer a coordenação transfronteriça na planificação e gestão do espaço flo-

restal em matéria de valorização e resiliência através do uso de novas tecnolo-

gías. 

Difusão de fotos 

 

Realização do  Evento de lançamento do Projeto Forvalue 

Terça-feira, 22 de outubro de 2019 das 10:00 às 14:15 horas. 

 

 

 

 

 

 

  “Gestão inovadora para a valorização e resilência do espaço florestal” 

 

Celebrou-se  no  Pazo de Quían, s/n em Sergude, Boqueixón– Coruña 

 (Sede Institucional da AGACAL) 

 

Ver mas: 

• Programa 

 

• Apresentações 

• Apresentacão. Abertura Institucional 
• Apresentação do projeto. FORVALUE. CIF. USC. 
• Apresentação. Joaquim Mamede Alonso. IPVC. 
• Apresentação. José Manuel Zas. M.V.M.C. de Carballo 
• Apresentação. Duarte Gomes Marques. Aguiar Floresta. 
• Apresentação. Leticia Pérez. Ánxela Montero. Biomasa-AP. 

 

• Evento publicado na pagina  da JUNTA DA GALIZA 

1ª Reunião do Comité de Gestão do Projeto FORVALUE 

Quinta-feira, 21 Junho 2019 

No dia 21 de Junho de 2019, a Agência Galega de Qualidade Ali-

mentar Agacal compareceu à 1ª Reunião do Comité de Gestão FOR-

VALUE en Sergude– Boqueixón– A Coruña (Galiza-Espanha), que se 

desenvolveu com êxito com a presença de representantes das enti-

dades integradas  no Consórcio FORVALUE 

 Programa de cooperación  
Interreg VA España-Portugal 

POPTEC 

Programa Interreg V-A España-Portugal 
(POCTEP) 2014-020  
www.poctep.eu 
www.ec.europa.eu/commission 

 

Questionários 

Quarta-feira, 6 de novembro de 2019 

Estamos à procura de exemplos de boas práticas de gestão multifuncional que favoreçam a resiliên-

cia do território face aos incêndios florestais. 

Se és propietário e/ou gestor de uma parcela ou conjunto de parcelas com algumas das seguintes 

características:  

 diversificação de aproveitamentos; 

 resiliência contra incêndios florestais;  

 um modelo diferente de gobernança que permita superar as limitações estruturais 

características do minifúndio. 

Ou simplemente consideras que o teu modelo é inovador e/ou diferente e queres partilhar connos-

co, convidamos te a preencher o seguinte questionário: 

Obrigada pela sua colaboração  

 
 QUESTIONÁRIO  

https://forvalue.eu/pt-pt/folleto-forvalue/
https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=444733&name=DLFE-54483.pdf
https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=444733&name=DLFE-54664.pdf
https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=444733&name=DLFE-54665.pdf
https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=444733&name=DLFE-54666.pdf
https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=444723&name=DLFE-54667.pdf
https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=444733&name=DLFE-54668.pdf
https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=444733&name=DLFE-54669.pdf
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/44026/xunta-coordina-proyecto-europeo-cooperacion-transfronteriza-forestal-forvalue
http://www.poctep.eu/
http://www.ec.europa.eu/commission

