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O ALTERFOR DESENVOLVE MODELOS ALTERNATIVOS,
PROMOVE A ROBUSTEZ DA TOMADA DE DECISÃO E
CONFIGURA O FUTURO DA GESTÃO FLORESTAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO ALTERFOR

Espera-se que as florestas europeias ofereçam um
conjunto diversificado de serviços de ecossistema, e.g.
biodiversidade, sequestro de carbono, qualidade da
água, produção de biomassa ou oferta de oportunidades
de recreio e lazer. Em consequência, as incertezas que
decorrem das alterações climáticas, da utilização da
bioenergia ou da complexidade dos mercados globais
sugerem a utilização de modelos de gestão florestal
(FMMs - Forest Management Models) alternativos.

Identificar e desenvolver modelos de gestão florestal
(FMMs) alternativos nos casos de estudo e avaliar os seus
benefícios, limitações, trade-offs e sinergias em termos
de bens e serviços de ecossistema (WP1 MODELOS DE GESTÃO
FLORESTAL À ESCALA DO POVOAMENTO)

Desenvolver cenários futuros globais e europeus. Analisar
as condições de enquadramento ao nível da paisagem dos
modelos de gestão florestal (FMMs)1 e avaliar modelos de
gestão florestal (FMMs) alternativos numa perspectiva de
transversabilidade entre setores e entre escalas (nacional,
regional e Europeu / global) (WP2 ANÁLISE GLOBAL)

No ALTERFOR, investigadores e partes interessadas
nos setores público e privado e na sociedade civil
analisam o potencial de aproximações alternativas
para a gestão florestal em dez casos de estudo na
Europa. Os modelos de gestão florestal (FMMs)
alternativos pretendem oferecer a combinação
desejada de benefícios ambientais, económicos, sociais
e culturais, e reduzir vulnerabilidades às escalas do
povoamento e da paisagem. Os dez casos de estudo,
foram cuidadosamente selecionados, e caracterizamse por práticas de gestão florestal e por condições
socioecológicas prevalecentes na Europa. Os casos de
estudo estão localizados na Alemanha, Itália, Irlanda,
Lituânia, Holanda, Portugal, Eslováquia, Suécia e
Turquia. O consórcio de cientistas e de profissionais
florestais irá:
•

•

•

oferecer conhecimento aprofundado sobre os
modelos de gestão florestal (FMMs) alternativos e
sobre o respetivo potencial para oferecer serviços
de ecossistema

Atualizar os sistemas de apoio à decisão (DSS) existentes
e adaptados às condições de cada paisagem2 e avaliar
a capacidade de diferentes combinações de modelos
de gestão florestal (FMMs), actuais e alternativos, para
sustentar e otimizar o cabaz desejado de serviços de
ecossistema ao nível da paisagem (WP3 MODELOS DE GESTÃO
FLORESTAL À ESCALA DA PAISAGEM)

Analisar os actores florestais relevantes em cada
paisagem. Desenvolver com estes atores, ações de
avaliação, extensão e formação relativas aos modelos
de gestão florestal (FMMs) alternativos nos níveis local,
nacional e europeu (WP4 CAPACIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO)
Utilizar medidas de comunicação e disseminação para
maximizar o impacte dos resultados da investigação (WP5
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO)
WP1: Modelos de gestão florestal à escala do povoamento
WP2: Análise Europeia

- Identificação dos FMMs actuais
- Desenvolvimento de FMMs alternativos

envolver actores relevantes de diferentes áreas
(tais como silvicultura, conservação da natureza,
energias renováveis e gestão da água)

- Conceção de cenários europeus

WP3: Modelos de gestão florestal à escala da paisagem

facilitar a transferência eficiente de conhecimento
para adotar modelos de gestão florestal (FMMs)
alternativos

-Avaliação da provisão de serviços de ecossistema ao nível Europeu/global

- Avaliação do potencial de diferentes combinações de
FMMs para a oferta de serviços de ecossistema

WP4: Capacidade de implementação
- Facilitação da transferência efetiva de
conhecimento para a adoção de FMMs

Um sistema de apoio à decisão (DSS) é um sistema
computacional de informação que permite avaliar as
implicações futuras das decisões de gestão florestal.

WP5 : Comunicação e Divulgação
WP6 : Coordenação e Gestão do Projeto

Em termos de procura de produtos, de tendências de evolução de preços e de pressões sobre o uso do solo.
Modelar de forma espacialmente explícita os serviços de ecossistema desejados, num quadro de alterações
climáticas.

1
2

TRAVELLAB
Os locais das reuniões do projecto (e.g., na Suécia,
Eslováquia, Irlanda, Portugal ou Alemanha) estão
localizados em áreas que representam diferentes
condições ecológicas e socioeconómicas para a gestão
florestal na Europa. As reuniões são acompanhadas por
„Travellab“: um formato inovador para a aprendizagem
inter-regional e para a transferência de conhecimento.
Este combina a viagem de campo convencional,
discussões em formato de mesa redonda com os atores
locais e sessões de sumário e avaliação. Isso facilita
a compreensão do contexto local, a transferência de
conhecimento sobre modelos de gestão florestal (FMMs)
atuais e alternativos e a sua implementação.
No âmbito do consórcio do projeto, um grupo de
especialistas em serviços de ecossistema3 presta apoio
para a estimativa e avaliação dos cabazes de serviços de
ecossistema em diferentes cenários futuros. Ao longo da
vida do projeto, os membros do grupo de especialistas
aconselham os investigadores dos casos de estudo para
além do definido nos pacotes de trabalho do projeto.
3
Áreas temáticas no grupo de Especialistas em Ecossistemas: conservação da biodiversidade,
produção de biomassa, sequestro de carbono, qualidade da água, serviços regulatórios
e serviços culturais.

