
Um projeto de três anos (2016-2019) 
e 1,9 milhões de euros financiado pelo 
programa Interreg Sudoe através do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER)
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Planos 
transnacionais 
para a gestão 

de riscos 
florestais

 

juntamente com 10 parceiros:
 

 

Coordenado pelo 
Planted Forests Facility do  
Instituto Europeu da Floresta - EFI

e 21 beneficiários associados.

christophe.orazio @ efi.int

www.plurifor.efi.int

@plurifor



Cruzando fronteiras para colaborar

As florestas no seu conjunto ocupam mais de 30% do território de França, Espanha e Portugal, 
albergando biodiversidade, prestando serviços ambientais e gerando atividades económicas.

Tudo isto encontra-se ameaçado por perigos bióticos e abióticos que não se detêm nas 
fronteiras administrativas. Para mitigar as consequências destes riscos nas florestas do 
sudoeste Europeu, a colaboração transfronteiriça é uma componente vital do PLURIFOR.

Os parceiros e beneficiários associados do projeto em Portugal, Espanha e França contribuem 
com a sua experiência e conhecimentos científicos para melhorar e criar planos e ferramentas 
de gestão de riscos florestais.
 
 

com os gestores florestais,  os quais 
terão acesso às novas ferramentas ou a 
ferramentas já existentes adaptadas às suas 
condições regionais

com os serviços florestais regionais,  
os quais beneficiarão de planos melhorados 
de gestão de riscos ou poderão desenvolver 
os seus próprios planos seguindo as 
directrizes criadas pelo PLURIFOR

Partilhar conhecimentos

O PLURIFOR reúne vários especialistas com o objectivo de desenvolver e 
melhorar planos de gestão bem como ferramentas para fazer face a 8 riscos florestais.

Tempestades

Fogos florestais

Degradação dos solos

Nemátodo da madeira do pinheiro

Vespa da galha castanheiro

Gorgulho do eucalipto
Pragas e doenças emergentes
 
 
 

Cancro dos pinheiros

Enfrentar 8 riscos florestais
 

 

 

Trabalhar juntos
 

O PLURIFOR desenvolveu um 
inventário disponível online sobre 
danos florestais, o qual pode ser 
atualizado pelos cidadãos através da 
aplicação para smartphone SilvAlert 
validada pelas autoridades regionais.
www.plurifor.efi.int

melhorar ou criar 
ferramentas e 
planos de gestão 
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avaliar 
a eficiência e os custos  
 

3

finalizar, validar 
e transferir às autoridades e 
gestores florestais.
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sobre ferramentos e planos de gestão
de riscos para

a necessidade 
de melhora 
ou criação
 


