Projeto "Melhor Eucalipto"

O projecto "Melhor Eucalipto" surge com o objectivo de comunicar, partilhar e apoiar no terreno as boas práticas de silvicultura do eucalipto seguidas pela Indústria,
contribuindo para uma melhoria da gestão do eucaliptal.

Em 2015, o eucalipto tornou-se a espécie florestal predominante em Portugal e embora localizado maioritariamente em áreas produtivas está
frequentemente sob gestão insuficiente/deficiente. O projeto "Melhor Eucalipto", desenvolvido pela CELPA, visa promover boas práticas de gestão florestal
através da organização de Sessões Informativas gratuitas e itinerantes direcionadas para proprietários privados não-industriais. No âmbito do projeto, têmse produzido vídeos (~20, www.celpa.pt/melhoreucalipto/category/videos/) e folhetos (~10, http://www.celpa.pt/melhoreucalipto/flyers/) para distribuir ou
descarregar a partir do site. Para evidenciar o impacto da boa gestão, o projeto integra áreas de demonstração sob monitorização continua: uma em que se
aplica a gestão praticada pelos proprietários florestais não-industriais e outra que segue as melhores práticas. O projeto possui uma extensão operacional,
o Programa Limpa e Aduba (PLA), oferecendo aos proprietários que se candidatam, apoio técnico e a adubação dos eucaliptais desde que estes estejam de
acordo com os critérios de elegibilidade. Em contrapartida, os proprietários ficam obrigados a gerir os combustíveis e/ou a corrigir a densidade pretendendose assim reduzir o risco de incêndio, aumentar a produtividade e rendimento, promovendo a gestão e certificação florestal. No final da 3ª campanha do PLA
já foram beneficiados cerca de 3 800 proprietários, correspondentes a uma área de 33 100 ha, maioritariamente em parcelas de minifúndio.
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MAIS DETALHES
DESAFIO ABORDADO

DOMíNIO

TIPO DE SOLUçãO

1. Melhorar a resiliência e adaptação das florestas

Gestão florestal, silvicultura, serviços do ecosistema, Ferramentas de consultoria e prestação de serviços a

às alterações climáticas

resiliencia

proprientários florestais

Educação e formação
PALAVRAS-CHAVE

SOLUçãO DIGITAL

INOVAçãO

plantações de eucalipto; gestão florestal;

Não

Sim

PAíS DE ORIGEM

ESCALA DE APLICAçãO

ANO DE INíCIO E FIM

Portugal

Nacional

2018 -

proprietários privados
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CONTACTO
PROPRIETáRIO OU AUTOR
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CELPA – Pulp and paper Industries association
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2

LOGOTIPO DA BOA
PRáTICA

LOGOTIPO DA ORGANIZAçãO
PRINCIPAL

PROJETO NO âMBITO DO QUAL A FOLHA DE DIVULGAçãO FOI CRIADA

DATA DE ENTRADA

Rosewood 4.0

15 Set 2021

This project has received funding from the European Union's Horizon
2020 research and innovation programme under grant agreement No.
862681

A TOOL FROM ROSEWOOD 4.0, DESIGNED AND DEVELOPED BY

3

