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30 anos de compromisso com a Floresta

Fundada em 1992

Atualmente conta com 33 Organizações de Proprietários Florestais (OPF) – 17,500 
proprietários florestais; 

Representa e defende os interesses dos seus associados junto de entidades públicas e 
privadas, nacional e internacionalmente;

Promove a gestão florestal sustentável, a proteção dos espaços florestais contra os 
riscos de incêndios, pragas e doenças e das alterações climáticas;

Privilegia as parcerias em rede; 

Participa em projetos de investigação e desenvolvimento; 

Desenvolve ações de formação que qualificam os profissionais do setor (técnicos, sapadores e 
proprietários florestais).



Contributo no Forvalue

Ações desenvolvidas pela Forestis:

Inventário de boas práticas e casos de êxito florestal multifuncional 

Base de dados de casos de boas práticas de gestão florestal

Catálogo de modelos de gestão florestal innovadores para a área de cooperação

Visitas técnicas, Workshops e Reuniões

Plataforma SIForesT e app COForest

Comunicação do Projeto



A importância da gestão agrupada nos Espaços Florestais
A gestão agrupada permite inverter os baixos índices de gestão florestal e os elevados

níveis de abandono observados em zonas rurais, em particular nas zonas do país onde

predomina a pequena propriedade.

Modelos de gestão agrupada em Portugal:

- AdBaldios – Agrupamentos de Baldios

- ZIF – Zona de Intervenção Florestal

- AIGP & OIGP – Áreas Integradas de Gestão da Paisagem e Operações Integradas de

Gestão da Paisagem

- PRGP - Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem

- Condomínios de Aldeia – Aldeias com futuro



Contributo das TIC no Setor Florestal

As TIC vieram facilitar e tornar expedita a gestão florestal, com um acesso rápido à

informação facilitando a sua manipulação para diversos fins;

Com o aparecimento e a evolução das TIC, a floresta passou a estar disponível

instantaneamente e a sua gestão passou a ser possível de ser feita à distância de um clique.



Desafios do Associativismo Florestal para 2030

Formação Profissional Setorial

Sistemas de Informação de Apoio à Gestão

Transformação Digital e Demonstração de Modelos 
de Gestão Sustentável 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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