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Fonte de referência sobre a floresta portuguesa  

Florestas.pt estabelece sete parcerias  

para cocriação de informação e conhecimento 

 

O Florestas.pt, plataforma digital dedicada à floresta portuguesa, acaba de estabelecer 

parcerias com sete entidades portuguesas, tendo em vista a partilha, dinamização e 

enriquecimento do conhecimento que disponibiliza. 

 

Agro.Ges, ANP/WWF Portugal - parceria da Associação Natureza Portugal com o World 

Wide Fund for Nature, cE3c - Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, 

Forestwise - Laboratório Colaborativo para a Gestão Integrada da Floresta e do Fogo, 

INIAV - Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, Revista Silva Lusitana 

e SPCF - Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais são agora instituições parceiras 

do Florestas.pt. 

 

Professores, investigadores e técnicos destas instituições já apoiavam pontualmente o 

projeto, na revisão científica de conteúdos e nas sessões da Academia Florestas.pt, 

um novo espaço do Florestas.pt que disponibiliza sessões de formação em várias 

áreas-chave do conhecimento florestal e que, até ao momento, já contou com o 

contributo de Henrique Pereira dos Santos, arquiteto paisagista, de Teresa Soares 

David, engenheira silvicultora e investigadora do INIAV – Instituto Nacional de 

Investigação Agrária e Veterinária e de Cristina Máguas, coordenadora do Centro de 

Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais (cE3c).  
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O Florestas.pt começa, assim, a integrar conteúdos desenvolvidos em cocriação e 

assinados por especialistas parceiros, além de estabelecer uma via mais direta para 

divulgar estudos, eventos, notícias e projetos técnicos e de investigação científica dos 

parceiros. 

Esta perspetiva colaborativa, que se pretende reforçar, foi prosseguida desde o 

arranque do projeto, no sentido de basear a informação veiculada em dados robustos, 

fontes credíveis, referências bibliográficas consistentes e revisões independentes. Da 

mesma forma, mesmo antes de estabelecidas estas parcerias, a informação veiculada 

pelo Florestas.pt era já produzida por uma equipa de investigadores e redatores que 

trabalham conjuntamente para criar conteúdos acessíveis, estruturados em 

informação científica e técnica de referência.  

 

Sob o mote “conhecer, valorizar e cuidar da floresta portuguesa”, e enquanto centro 

de conhecimento sobre os ecossistemas florestais portugueses e temas relacionados, 

o Florestas.pt é já uma fonte de referência. Disponibiliza informação oficial e 

conhecimento técnico-científico abrangente e state-of-the-art sobre o sector, com 

dados nacionais que, sempre que possível, são enquadrados no contexto histórico, 

europeu e mundial.  

 

O objetivo é contribuir para que mais portugueses conheçam a importância da floresta 

em todas as suas dimensões, desde a ambiental, à social e económica, porque apesar 

de existirem centenas de trabalhos e relatórios técnicos, estatísticos e científicos sobre 

a floresta, muita desta informação é demasiado técnica e complexa, e está dispersa e 

fragmentada. A plataforma Florestas.pt pretende ser um repositório acessível de 

informação e conhecimento contextualizado, abrangente e próximo das pessoas, 

partilhando pistas sobre o que pode ser feito para fortalecer e cuidar dos ecossistemas 

florestais e seus recursos. 

 

 

Sobre a Plataforma Florestas.pt 

 

A plataforma Florestas.pt tem como missão recolher, sistematizar e divulgar informação e conhecimento 

abrangente sobre a floresta portuguesa, dando a conhecer a sua relevância, desafios e oportunidades, de 

uma forma clara e acessível.  

 

É uma fonte de informação fidedigna e contextualizada, que partilha conhecimento científico state of the art 

sobre os ecossistemas florestais, desafiando a sociedade – todos nós – a conhecer, valorizar e cuidar da 

floresta portuguesa. 
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A plataforma Florestas.pt, criada em 2020, é uma iniciativa da The Navigator Company sob coordenação 

técnico científica do Raiz – Instituto de Investigação da Floresta e Papel, e o apoio da comunidade científica 

nacional e de várias instituições e iniciativas com ligação à floresta. 

 

www.florestas.pt 

 

 

 

Para mais informações contactar, por favor:  
 

Lift Consulting +351 21 466 65 00 

 

Carla Rodrigues – carla.rodrigues@lift.com.pt | +351 915 193 379 

 

Catarina Carneiro de Brito – catarina.brito@lift.com.pt | +351 914 310 661 


