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Erasmus+ 

KA2  
Cooperação para a Inovação e Boas Práticas 
 

A Cooperação para a Inovação e Boas Práticas pretende que as 

organizações possam trabalhar em conjunto a fim de partilhar 

práticas inovadoras na formação e educação em setores 

deficitários 

Fomento da interação entre a prática, pesquisa e política. 
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Conceitos Principais 
 

Gestão de ecossistemas florestais 
 

 

- Proteção e valorização da Biodiversidade 
 

- Gestão e mitigação de riscos territoriais,  

ambientais e socioeconómicos em sentido lato 
 

- Redução da pobreza pelo aumento do empreendedorismo e da 

inovação,  a criação de empregos (verdadeiramente) verdes  

 

- Descentralização e a valorização do território e seus recursos 

endógenos, o desenvolvimento rural, o aumento da eco-eficiência, 

entre outros. 
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Conceitos Principais 
 

Gestão de ecossistemas florestais 

 
- Construção de relações sociais que não se baseiem em princípios 

de individualismo, da precariedade, da desigualdade e do 

consumismo  

 

- Colmatar a perda de capacidade de regulação pública 

dos vários sistemas (financeiro, económico, social, territorial e 

ambiental). 

 
Crescimento inteligente  

Crescimento sustentável  

Crescimento inclusivo 

 

Estratégia 
Europa 2020  
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Objetivos Gerais 
 

Gestão de ecossistemas florestais 
 

1)  Desenvolvimento de competências  básicas e transversais, 

utilizando métodos inovadores 

 

2) Promover a capacitação, participação e cidadania ativa dos 

pequenos proprietários ( e/com técnicos) florestais 

 

3) Estratégias eficazes para melhorar as competências básicas: 

    Literacia: 

         Ambiental  

         Financeira 

         Técnica 

    Competências informáticas 

    Competências linguísticas 
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Objetivos 
 

Envolvimento de 
 

1) Pequenos proprietários/produtores 

 

2) Prestadores de Serviços 

 

2) Técnicos 

 

3)  Sociedade 
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Motivação  
 

 

 

 

Produtividade 

Primária 
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Motivação  
 

 

 

 

% de 

proprietários 

rurais com  

mais de 65 anos 
(Eurostat 2013) 
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Motivação  
 

 

 

 

% de proprietários 

rurais com 

educação formal 

em atividades 

agárias  
(Rural Development Report 2013) 

 

Apenas experiência pratica-% 

88 % 84,7 % 

49,7 % 

31,4 % 

28,8 % 
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Motivação  
 

 

 

 

Risco de 

abandono da 

propriedade 

rural  
(Eurostat 2013) 
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Motivação  
 

 

 

 

Alteração do 

coberto florestal 

2002-2012 
(P. Borrelli, et al 

Assessment of the cover 

changes and the soil loss 

potential in European 

forestland, 2016) 
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Motivação  
 

 

 

 

Incêndios 

Florestais 

2002-2012 
(P. Borrelli, et al 

Assessment of the cover 

changes and the soil loss 

potential in European 

forestland, 2016) 
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Motivação  
 

 

 

 

Propriedade 

da Floresta 
(FAO – Forest 

resources assessment 

2010) 
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Motivação  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

fonte: DGCI 
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Motivação  
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Motivação  
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Motivação  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
adapatado de  

Matos, M. 2011, Universidade de Aveiro 
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Motivação  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
adapatado de  

Matos, M. 2011, Universidade de Aveiro 
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Motivação  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Organização Florestal Atlantis 
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Motivação  
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Motivação  
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Motivação  
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Motivação  
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Motivação  
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Motivação  
 

 

Nemátodo do Pinheiro 
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Motivação  
 

 

Vilà et al, 2007 
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Motivação  
 

 

Adaptado: Estratégia nacional para as florestas / CNA /UA  

Evolução dos preços de madeira de eucalipto e de pinho para trituração à porta da fábrica / em pé (produtor) 
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Gestão de ecossistemas florestais 
 

 

Proteção e valorização da BIODIVERSIDADE gera receita direta  e 

indireta proveniente de: 
 

 - Produtividade  

 - Turismo 

 - Recursos aquícolas e hídricos 

 - Saúde pública e ambiental 

 - Mercado de carbono 

 - Setor energético 

 - Bens e serviços dos ecossistemas 

 - Mitigação de riscos  

     
( Edwards 1998, EuroStat EC 2012, Bonds 2012)  
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Sine more et nesciebam. 

Sine scientia, non minimum fiduciae esset. 

Sine fiducia, nihilque eis defuit victoria. 

“ 

Julius Caesar (C b. C. - XLIV b. C.) 



FOREST-IN 

2016-1-PT01-KA204-022830 

Parceiros 
 

 
-    Coordenador do projeto (Departamento de Biologia) 

-    Parceiro científico 

- Informação e investigação científica (biodiversidade, 

produtividade, economia do ambiente, comunicação de ciência, 

sustentabilidade, etc.) 

- Reporte técnico e financeiro 

- Disseminação 

 

 

- Acesso a pequenos proprietários de todo o País, receptores 

de formação 

- Ligação a técnicos florestais das várias fileiras, várias 

empresas, todo o País 

- Dimensão internacional por via da certificação da gestão 

florestal sustentável pelos referenciais FSC® e PEFCTM 

- Agente disseminador 
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Parceiros 
 

 
-   Associação florestal 

-   Acesso a pequenos proprietários, receptores de formação 

-   Ligação a técnicos florestais das várias fileiras, várias 

empresas 

-   Gestão Florestal Sustentável 

-   Agente disseminador 

 
- Conceção da imagem do projeto 

- Formatação dos outputs (ebooks, flyers, powerpoints, entre 

outros materiais de divulgação, disseminação e formação) 

- Estratégia de comunicação e disseminação 

- Formadores dos técnicos em “como comunicar com os 

stakeholders” 

- Tecnologias de informação (simulador informático para a 

gestão florestal sustentável) 

- Disseminação através da Rede Mediterrânica de 

Comunicação em Floresta 
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Parceiros 
 

 
- Referencial Mundial de Gestão Florestal Sustentável. 

- Mecanismos de fomento das boas práticas junto de pequenos 

proprietários (smallholders). 

- Valorização de produtos florestais lenhosos e  não lenhosos 

- Valorização dos serviços dos ecossistemas. 

- Valorização dos aspetos sociais da gestão florestal sustentável 

(eg. HST, Igualdade de género, rentabilidade primária, etc…) 

- Conceção e implementação de pacote de formação para 

técnicos florestais 

- Potencial de disseminação por todos os membros em todo o 

mundo. 
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Parceiros 
 

 
-   Parte integrante da rede Mundial de Florestas Modelo 

-   Acesso proprietários da região Provença-Alpes-Côte d’Azur 

- Ligação a técnicos florestais das várias fileiras, várias 

empresas 

- Acesso a pequenos proprietários e técnicos, receptores de 

formação 

- Agente disseminador 
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Parceiros 
 

 
- Referencial Mundial de Gestão Florestal Sustentável. 

- Mecanismos de fomento das boas práticas junto de pequenos 

proprietários (smallholders). 

- Valorização de produtos florestais lenhosos e  não lenhosos 

- Valorização dos serviços dos ecossistemas. 

- Valorização dos aspetos sociais da gestão florestal sustentável 

(eg. HST, Igualdade de género, rentabilidade primária, etc…) 

- Conceção e implementação de pacote de formação para 

pequenos proprietarios florestais 

- Potencial de disseminação por todos os membros em todo o 

mundo. 
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Resultados 
 

 
- Relatório de Pesquisa: Investigação multidisciplinar que norteia o 

desenvolvimento do projeto (UA) 

- 2 pacotes de formação para cursos com certificação setorial  dirifgidos a peq. 

proprietarios e técnicos  (FSC, PEFC) 

- Tutorial para avaliação independente do estado das parcelas e dos 

impactos associados a opções de gestão 

- Aplicação informática (smartphones / talet) para estimar os efeitos das 

opções de gestão (Cesefor) 

- Plataforma online com recursos de banco de dados e mapeamento de peq. 

proprietarios associados (Cesefor) 

- pacote de disseminação (Cesefor) 

- Relatório para leigos (não técnico, dirigido ao grande público) 

- Relatório final: Forest-In : Informação de gestão para peq. proprietarios 
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Resultados 
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Resultados 
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Resultados 
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Resultados 
 

 

Aprender 
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Resultados 
 

 

Fazer 
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Resultados 
 

 

Partilhar 
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Resultados 
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Resultados 
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Participação 

- Contactos 

http://www.forest-in.eu 
 

 

 

 

 

 

 

-  info@forest-in.eu  
 

-           facebook.com/forestinproject/ 
 

 

http://www.forest-in.eu/
http://www.forest-in.eu/
http://www.forest-in.eu/
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Nelson Matos 
nelsonmatos@ua.pt 
 
 
Carlos Fonseca (Coordenador) 
cfonseca@ua.pt 
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