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1. Modelos e práticas de gestión sostenible 

O enquadramento, as realidades e os desafios para o planeamento e gestão florestal
relacionam-se com a:
1. a globalização, a mudança climática, a inovação técnico-científica e os desafios da

sustentabilidade e habitabilidade do planeta Terra;
2. a distribuição e a evolução recente/esperada para as condições naturais e objetivos de

recursos naturais;
3. as questões de pressões sobre o estado dos ecossistemas, as dinâmicas e a produtividade

das espécies florestais
4. as mudanças sociodemográficas (envelhecimento e a migração) e as questões da

propriedade e do uso;
5. as questões da propriedade, dos proprietários/gestores e dos modelos coletivos de gestão

dos territórios florestais;
6. os povoamentos monoespecíficos, a importância da multiprodutividade como garantia da

promoção, do desenvolvimento rural sustentável em espaços florestais;
7. a complexidade, a dinâmica e a natureza volúvel do modelo institucional e legal do sector

nos quais se enquadram a multiplicidade de agentes e partes interessadas do sector



1. Âmbito e finalidades do protocolo no âmbito do projecto FORVALUE
O protocolo debe servir como base e orientação para criar un quadro de cooperación 
que permita a diferentes actores da região transfronteriça a implementación de 
modelos de produção florestal multifuncional, que considere 
(i) as orientações e práticas das similaridades/diferenças de planeamento florestal e 
territorial, entre a Galiza e Norte de Portugal; 
(ii) a prevenção, monitorização e avaliação de riscos de incendios florestais/rurais e 
restauración en zonas ardidas;
(iii) Promoção de uma gestão florestal inteligente do espaços e atividades florestais

com o desenvolvimento.
.
Así, el presente protocolo de coordinación de la gestión transfronteriza del espacio 
forestal tiene como finalidad servir de base y orientación para crear un marco de 
cooperación que permita a los territorios transfronterizos en articulación con otras 
administraciones y actores/partes interesadas, traten asuntos de interés común para 
compartir experiencias y generar herramientas que favorezcan la resiliencia del 
territorio frente a los incendios.
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(i) as orientações e práticas das similaridades/diferenças de planeamento florestal
e territorial, entre a Galiza e Norte de Portugal na sua relação com o 
licenciamento da arborização e gestão sustentável activa do espaço florestal
implícito a diferenças de legislação e práticas de licenciamento das arbrizações
florestais na sua relação com as 
dinámicas demográficas e económicas;
o planeamento territorial local;
as base de conhecimento de cadastro, o nivel de conhecimento e as formas 
inovadoras de gestão conjunta da propriedade;
bem como, com o licenciamento da arborização e gestão activa do espaço
florestal.

cada modelo inovador-tipo poderá desenvolver-se de forma diferenciada
(https://forvalue.eu/catalogo-on-line-de-las-fichas-de-los-modelos-de-gestion-
forestal-innovadores-para-el-area-de-cooperacion/).

https://forvalue.eu/catalogo-on-line-de-las-fichas-de-los-modelos-de-gestion-forestal-innovadores-para-el-area-de-cooperacion/




2. Medidas para melhorar a resiliência (adaptação) do territorio aos incêndios florestais
implicam:
recomendaciones na sua relação com a prevenção e a monitorização de factores de 
riscos de incendios e as respetivas consequências bióticas (ex. invasoras lenhosas e 
questões fitosanitárias) e a avaliação, monitorização, operação e recuperação dos 
ecosistemas florestais

Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia (Pladiga) 
Sistema Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) , concretizado no Plano 
Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais (PNGIFR) (aprovado através da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 45 -A/2020, de 16 de junho)
Fogo controlado, fogo técnico e queimas prescritas (Despacho n.º 7511/2014, de 9 de junho)
Regulamento do Fogo Técnico homologado pelo Despacho n.º 7511/2014, de 9 de junho Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 71-A/2021) e Galicia por la Ley de prevención y defensa contra los incendios forestales (Ley 3/2007 de 9 de abril) de 
la Comunidad Autónoma;

Ações de estabilização e recuperação de áreas florestais afectadas por incêndios (en Galicia 
está formado por la Ley de prevención y defensa contra los incendios forestales (Ley 3/2007 de 9 de abril) de la Comunidad Autónoma, 
modificada parcialmente por la Ley 7/2012 de 28 de junio e PEIF- Portugal)
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(ii) a prevenção, monitorização e avaliação de riscos de incendios florestais/rurais e 
restauración en zonas ardidas; 
Análise e recomendaciones na prevenção de riscos bióticos (questões fitossanitárias) 
e abióticos (mudança climática) 

no quadro da qualificação ambiental e promoção da valorização do uso múltiplo do 
espaço florestal, incluido a promoção e pagamento de serviços de ecosistema,

e a certificação florestal num quadro de promoção de uma exploração florestal
sustentável ativa;



2.2 Riscos bióticos, qualificação ambiental e promoção da valorização do uso múltiplo do 
espaço florestal

Os riscos e processos bióticos, ao nivel da fitossanidade
mas também ao nivel das invasoras; 
A promoção de iniciativas que garantam a inovação e valorização da biomassa (enquanto
fonte de potenciais novos usos da respetiva massa e contributos para a transição energética…); 
A manutenção e promoção das atividades de silvopastoricia; 
promoção de atividades cinegéticas (caça), pesca e recolha de cogumelos selvagens ou
cultivados em Espaço florestal (cogumelos/setas em Portugal).
da definição e licenciamento de atividades de turismo de natureza e aventura para a
exploração das potencialidades locais considerando a procura, a segurança das 
populações e o desenvolvimento rural (aldeias seguras…….); 

na promoção do papel das áreas florestais na funcionamento/conetividade da paisagem;

ou ainda, a capacitação pela organização, formação profissional e ensino bem como, pela 
sensibilização da sociedade e comunidades locais e mesmo, a comunidade escolar. 
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(iii) Promoção de uma gestão florestal inteligente do espaços e atividades florestais
com o desenvolvimento, a utilización, gestão e manutenção de ferramentas de 
planeamento e gestão a partir de dados e instrumentos digitais espacialmente 
explícitos que suportem a decisão técnica e política, a capacitação e a organização
para uma gestão florestal sustentável activa.

Assim, o presente protocolo de coordenação da gestão transfronteiriça do espaço
florestal que tem como finalidade servir de base e orientação para criar un quadro
de cooperação que permita aos territórios e actores em articulação com outras
administrações e actores/partes interesadas e que tratem de assuntos de interesse
comum para partilhar experiencias e gerar ferramentas que favoreçam a resiliência
do território aos incendios.



A digitalização do conhecimento, o desenvolvimento dos sistemas de informação 
geográfica e dos dados obtidos por redes de observação terrestre, imagens áreas 
(aeronaves/Drones-UAVs) e satélite num contexto da Terra Digital permitem recolher 
dados contínuos e periódicos sobre os espaços/ecossistemas florestais (Alonso et al., 
2015) (Global Spatial Data Infrastructure e Directiva INSPIRE), normas técnicas (série 
ISO19100; https://www.wmo.int/pages/prog/www/FWIS-
Webxxxx/Metadata/ISO19100Series.html) e orientações comuns (Open Geospatial 
Consortium - OGC). Entre outros, destacam-se o Global Earth Observation System of 
Systems (GEOSS) https://www.earthobservations.org/geoss.php, o Global Biodiversity 
Observation Network (GEO BON) e o Global Monitoring for Environment and Security 
(GMES) na sua relação com o programa COPERNICUS de disponibilização pública de 
imagens de satélite (https://www.copernicus.eu/pt-pt). 

Estas tecnologias de interoperabilidade e partilha de dados num contexto de dados 
abertos (open, linked and big data) (Alonso et al., 2017) facilitaram a criação de 
plataformas WEBSIG e infra-estruturas de dados espaciais aplicadas à gestão e 
inovação territorial e sectorial (Poursanidis et al., 2017). Este aumento da 
disponibilidade e acesso aos dados (Vaz et al, 2015) bem como a capacidade de 
processamento e comunicação em paralelo à capacitação e organização dos 
produtores (Alonso, 2015) origina sistemas de suporte à decisão orientados aos 



Índice de Vegetação Diferenciado Normalizado



Índice de Área Foliar



Teor de Clorofila na Folha (ug/cm2)



Fração da Radiação Fotossinteticamente Absorvida pela Canópia



INFDADOS ESPACIAIS

WEBSIG (características e acompanhamento)

Parceiros públicos e privados
(planeamento e gestão)

CIDADÃO E COMUNIDADE
(sensibilização e capacitação)

PLANEAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO

Monitorização

RISCOS E PROTECÇÃO CIVIL

PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA

USO MULTIPLO ESPAÇO FLORESTAL

CERTIFICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

BIODIVERSIDADE, PROTEÇÃO 
E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS

A caracterização, planeamento, monitorização, relato e participação/colaboração/apoio à decisão com SIG na 
manutenção de redes
(capacidade adaptativa, transformação, aprendizagem e inovação)





A realidade florestal e os resultados do projeto FORVALUE sublinham:

I. a importância e o potencial dos espaços e das atividades 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 ao nivel de diversos temas criticos para a inovação e
sustentabilidade dos espaços e atividades florestais;

III. o papel do conhecimento, da tecnologia e do 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 relevância da capacidade de adaptação com base na validação, monitorização
associada à capacitação e organização dos agentes.



Os actuais desafios de planeamento e gestão implicam a necessidade e as propostas
técnico-científicas para uma gestão florestal sustentável em que considere:
i. o conhecimento e a monitorização dos ecossistemas e espaço florestais;
ii. a definição de propostas e inovação suportada em experimentação (avaliação) e

demonstração;
iii. os modelos de capacitação e organização dos agentes públicos e privados
iv. os modelos de governança assentes num quadro legal simples e flexível à evolução

das realidades e natureza distinta dos territórios e dos projetos a intervir…
transversal e coerente dos dois lados em termos transfronteiriços… devidamente
comunicado e entendido pelas populações;.

v. a promoção de novas economias (valorização/certificação, … produtos
complementares, economia dos serviços (de ecossistema), aposta na economia
circular/aproveitamento de novos (sub)produtos da floresta…)

vi. o estabelecimento/maturidade e aplicação de modelos de planeamento e gestão
florestal inovadores ao nivel da getsão do risco, valor, resiliência e gestão ativa do
espaço florestal, (co)responsabilização implica a participação e a definição de
modelos de inovação



Os planos de gestão de espaços e atividades florestais devem funcionar como 
elementos de integração e coordenação de planeamento territorial e sectorial, 
conhecedores, programáticos, pragmáticos e prospetivos 
que substituam abordagens mais burocratas/centralizadas por uma gestão florestal 
mais aberta, colaborativa, inclusiva, responsável, informada e distribuída (local e 
tematicamente) que privelegie 
o envolvimento e a responsabilidade do individuo, do grupo e das comunidades.

Neste sentido espera-se desenvolver um protocolo entre a Administração, a
Academia, o Sector Asociativo que envolva gradualmente os empresarios e a
sociedade civil (socios, autoridades publicas… associativas…. academia,
administración e mesmo sector privado numa PARCERIA PARA AS FLORESTAS DA
GALIZA E NORTE DE PORTUGAL)



Desta forma esta parceria alargada visa a preparação, a discussão, o desenvolvimento
e o compromiso de um protocolo que preveja para um médio prazo (2027/2030):
1. identificar, auscultar e avaliar o interese em integrar redes de conhecimento e de trabalho

conjuntas (em funcionamento ou em constituição) globais, europeias ou mesmo, ibero-
americanas centrada na gestão florestal sustentável;

2. definir a participação coordenada em estratégias e planos territoriais e sectoriais que
possam aumentar a capacidade de proposta, a responsabilidade e a influencia sobre os
planos desde a adaptação e ação climática, aos riscos biológicos e a sanidade vegetal, aos
incêndios, à valorização dos espaços florestais bem como, à inovação da gestão florestal
até à capacitação e organização de eventos técnico-cientificos;

3. Participar no desenvolvimento de um plano de investigação conjuntose articular
investimentos no quadro da melhoria a implementação de modelos e planos de gestão;

4. desenvolver propostas e candidaturas a programas e projectos, bem como a fundos e outras
fontes de financiamento que permitan impulsionar atividades conjuntas;

5. promover a organização de eventos estratégicos politicos bem como, de encontros técnico-
científicos especializados associados a programas de envolvimento da sociedade (ex.
público escolar…) e das comunidades de produtores e mesmo, empresarial dos sectores de
suporte às atividades e espaços florestais;



Desta forma esta parceria alargada visa a preparação, a discussão, o desenvolvimento e 
o compromiso de um protocolo que preveja para um médio prazo (2027/2030):

6. a discussão entre elementos que resulten na participação em processos de produção
legislativa e orientações técnicas conjuntas/coordenadas;

7. desenvolvimento e avanços na infra-estrutura de dados e sistemas de informação
colaborativo conjunto que garanta uma base de conhecimento e comunicação conjunta e
transversal a todos os atores;

7. propostas de desenvolvimento de ações de capacitação ao nivel da formação profissionais,
do ensino médio e técnico, bem como da formação superior mesmo, pós-graduada e
programas doutorais conjuntos;

8. Propor novos modelos de gestão, considernado a propriedade, o quadro legal e técnico na
relação com novas estratégias de desenvolvimento de espaços rurais/florestais inteligente

Na continuidade deste protocolo importa definir a constituiçao, o modelo organizativo e
funcionamento desta parceria bem como, definir um plano de trabalhos até 2027/2030 que
garantam a implementação gradual dos diversos pontos previstos nos protocolos.
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