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Editorial
Tendo recebido o título de Laboratório 
Colaborativo (CoLAB), atribuído pela FCT,  
a 30 de janeiro de 2018, o ForestWISE-
Laboratório Colaborativo para Gestão Integrada 
da Floresta e do Fogo, tem como principal 
objetivo a investigação aplicada, multidisciplinar  
e inovadora e a transferência de conhecimento 
relacionado com a gestão integrada da Floresta 
e do Fogo, através de esforços conjuntos da 
indústria, universidades e administração pública. 
Durante dois anos, o ForestWISE passou por um 
intenso processo de incubação e de evolução, 
liderado pelo Prof. José Manuel Mendonça do 
INESC TEC (Porto), com a participação ativa  
dos seus quinze associados: Altri Florestal, 
Amorim Florestal, EDP Distribuição, DS Smith 
Paper Viana, REN, Sonae Arauco, The Navigator 
Company, INESC TEC, Instituto Superior  
de Agronomia da Universidade de Lisboa, 
Universidades de Aveiro, de Coimbra, de Évora 
e de Trás-Os-Montes e Alto Douro, Agência para 
a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF)  
e o Instituto Nacional de Investigação Agrária  
e Veterinária (INIAV). 
No dia 10 de fevereiro de 2020 tomaram  
posse os primeiros membros da equipa  
executiva do ForestWISE. Nos próximos meses 
mais pessoas se juntarão a nós, numa equipa 
que se pretende dinâmica, empenhada, 
produtiva e dedicada à investigação aplicada 
dos temas definidos na nossa Agenda de I&D&I 
(www.forestwise.pt).

É agora o momento deste corpo executivo, 
(ainda) em construção, assumir gradualmente 
as rédeas do CoLAB, comprometendo-o com  
o desígnio do país nestas matérias e afirmando-
se, nacional e internacionalmente, como  
a referência da Investigação Aplicada na gestão 
integrada da Floresta e do Fogo. 
 
Carlos Fonseca 

Chief Technology Officer (CTO) do ForestWISE 



ForestWISE visto  
por dentro (i.ForestWISE)

O ForestWISE foi legalmente constituído como uma Associação Privada Sem Fins Lucrativos,  
a 29 de setembro de 2018, e integra quinze associados: sete Associados Empresariais:  
Altri Florestal, Amorim Florestal, EDP Distribuição, DS Smith Paper Viana, REN, Sonae Arauco,  
e a The Navigator Company; seis Associados da Academia: INESC TEC, Instituto Superior de 
Agronomia da Universidade de Lisboa e as Universidades de Aveiro, Coimbra, Évora e Trás-os-Montes 
e Alto Douro e dois Organismos Públicos: Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF)  
e o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV).  
 

Na Assembleia Geral de 16 de outubro de 2018 
foram eleitos os seguintes órgãos sociais, por um 
período de três anos: 

Conselho de Administração:  

Mesa da Assembleia: 

Conselho Fiscal: 

INESC TEC (Presidente), Amorim Florestal, EDP 
Distribuição, REN, Sonae Arauco, The Navigator 
Company, Universidade de Aveiro, Universidade 
de Trás-os-Montes e Alto-Douro e a Agência para 
a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF). 

Universidade de Coimbra (Presidente)  
e Altri Florestal.

Instituto Superior de Agronomia da Universidade 
de Lisboa e Universidade de Évora. 



A equipa
No dia 10 de fevereiro de 2020 decorreu a tomada de posse do Chief Technology Officer (CTO)  
do ForestWISE, Carlos Fonseca, e dos primeiros Investigadores Séniores e Gestores de Projeto. 
Além do CTO, encontram-se, atualmente, em funções os seguintes elementos: Paulo Fernandes, Abílio 
Pereira Pacheco e João Torres (Investigadores Séniores); Jorge Cunha, Raquel Paiva e Virgínia Rocha 
(Gestores de Projeto) e Carlota Gil (Técnica Administrativa). 
No início de abril iniciarão funções, como Investigadores Séniores, Alexandra Marques e Valter Silva. 
Até dia 11 de março, esteve aberto mais um concurso com o objetivo de recrutar mais Investigadores 
Séniores e Gestores de Projeto, tendo sido recebidas mais de 40 candidaturas. 

i.ForestWISE



Comissão  
de Acompanhamento 
designada pela ANI  
reúne com o ForestWISE

A visita dos dois peritos internacionais 
(Julián Flórez e Thuy Le Toan) e de uma 
representante da ANI decorreu no dia 2 
de março, na sede do ForestWISE,  
em Vila Real. 
Nesta reunião foram abordadas  
as diferentes dimensões do ForestWISE: 
Modelo de Governança e Meios 
Operacionais, Agenda de Investigação  
e Inovação, Modelo de Financiamento, 
Abordagem ao Mercado e Impactos. 
Deste encontro resultaram diversas 
contribuições funcionais e estratégicas 
sugeridas pela Comissão  
de Acompanhamento, que deverão ser 
integradas nas atividades a desenvolver 
pelo ForestWISE no curto-médio prazo. 
 

Julián Flórez  
Director Geral  

Vicomtech, Espanha

Thuy Le Toan 
Centre d'Etudes Spatiales  

de la Biosphere (CESBIO)  

CNRS-CNES- Universite Paul Sabatier, 

France 
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O ForestWISE virado  
para fora (e.ForestWISE)

O evento decorreu no dia 10 de fevereiro na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), 
sede do ForestWISE, tendo como público-alvo as comunidades científica, empresarial e institucional. 
Esta sessão teve como principal objetivo abrir caminho para uma participação mais efetiva  
das empresas e entidades do setor florestal na orientação dos contributos da ciência portuguesa  
para a resposta ao desafio da gestão integrada da floresta e dos fogos rurais. 
Na sessão de abertura, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, realçou 
o papel do Laboratório Colaborativo ForestWISE na resolução dos problemas dos fogos e da floresta 
e na criação de emprego altamente qualificado. 

ForestWISE, FCT e AGIF organizam encontro  

“Ciência com impacto - Gestão integrada dos fogos rurais”



ForestWISE participa no 
Seminário de Encerramento 
do Processo de Discussão 
Pública do Plano Nacional de 
Gestão Integrada de Fogos 
Rurais

Dinamizado pela AGIF- Agência para a Gestão 
Integrada de Fogos Rurais, este Seminário teve 
lugar na Escola Superior Agrária de Santarém, 
no dia 12 de fevereiro, tendo o Presidente  
do Conselho de Administração do ForestWISE, 
José Manuel Mendonça, participado no debate 
sobre a visão, estratégia e metas para o setor  
e moderado a sessão “Moderar comportamentos 
e gerir o risco eficientemente”. 
Este evento contou com as presenças do Primeiro-
Ministro, dos Ministros da Administração Interna, 
do Ambiente e da Ação Climática e da 
Agricultura, dos Secretários de Estado da 
Conservação da Natureza, das Florestas e do 
Ordenamento do Território, da Administração 
Interna e da Valorização do Interior, do Vice-
Presidente do Parlamento Europeu, bem como 

com o contributo de várias entidades envolvidas 
na prossecução desta estratégia a dez anos, com 
um novo modelo de governação e de gestão do 
risco e do Mundo Rural.
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