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Título
Floresta e neutralidade carbónica em Portugal

Sumário (600 carateres c/ espaços).
Pretende-se abordar e discutir o papel da floresta portuguesa no balanço entre sequestro e emissão
de carbono em Portugal, presentemente e no médio-longo prazo, particularmente no quadro do
roteiro da neutralidade carbónica para 2050 e outros instrumentos de política. Serão aceites
comunicações que abordem temas relacionados com recolha, monitorização, análise e modelação
de dados, análise económica, políticas em setores como o florestal, energia, ordenamento do
território ou outros, e outros aspetos relevantes para a análise da relação da floresta com as políticas
e estratégias referidas.

Descrição do simpósio (contexto, tema, objetivos) (3000 carateres c/ espaços)
Reserva-se à floresta em Portugal um papel central no roteiro para a neutralidade carbónica que se
ambiciona alcançar em 2050, de acordo com os instrumentos de política energética e ambiental em
implementação. As incertezas relativamente a esse papel são consideráveis, pelo que uma análise
mais detalhada dos pressupostos e dos fatores e condições que poderão condicionar ou favorecer o
sucesso dos referidos objetivos deve ser fomentada. Este simpósio tem assim como objetivos: i)
reunir informação e metologias de recolha e análise de dados, de análise económica e política em
setores como o florestal, energia, ordenamento do território ou outros; ii) debater o papel da floresta
nos comprimissos ambientais e de ação climática de Portugal a nível nacional e internacional; e iii)
identificar fatores críticos e apresentar recomendações técnicas e políticas que tornem a
neutralidade carbónica em Portugal alcançável.

Autores e comunicações previstos
Não temos de momento outros autores que possam apresentar nesta sessão para além dos
proponentes.
Jiesper Tristan Strandsbjerg Pedersen e João Carlos Azevedo

Os autores aceitam comunicações provenientes da submissão geral de resumos?
Sim X ______

Não

______

Indique o eixo temático principal em que se inclui o tema do simpósio (assinalar com um X):

_____ 1. A FLORESTA PORTUGUESA
Tópicos: Silvicultura, Inventário e Ordenamento Florestal; Conservação de Solos e Gestão de
Recursos Hídricos; Economia e Política Florestal; Ecologia de Sistemas Florestais e
Agroflorestais; Produtos Lenhosos e Não Lenhosos.
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X ____ 2. OS DESAFIOS
Tópicos: Incêndios; Invasões biológicas, Florestas de Invasoras, Pragas e Doenças;
Desenvolvimento Rural, Economia e Mercados; Alterações Climáticas.
_____ 3. A AMBIÇÃO
Tópicos: A Floresta Portuguesa e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; Novos
Modelos de Silvicultura; Ordenamento e Planeamento Territorial; Floresta Urbana;
Bioeconomia e Serviços de Ecossistema; Ensino das ciências florestais.
_____ 4. A TRANSFORMAÇÃO
Tópicos: Renaturalização e Conservação da Floresta Portuguesa; Inovação Social; Inovação
Tecnológica; Novos Produtos e Serviços; Turismo, Saúde e Bem-estar; Certificação Florestal;
Políticas e Economia Florestal.
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