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i.ForestWISE 

Projeto em curso - áGiL.TerFoRus

O áGiL, financiado pelo ICNF através do Fundo Florestal Permanente, é um projeto piloto cujos 

resultados informarão a primeira cobertura LiDAR nacional. Teve início em abril, estando em curso a 

primeira fase do projeto (voo LiDAR e inventário). O piloto incide sobre sete territórios-alvo, 

abrangendo cerca de 45 mil hectares (Vila Pouca de Aguiar, Serras da Lousã, Proença-Oleiros, 

Pombal, Mafra, Parque Nacional de Sintra-Cascais, Parque Florestal de Monsanto) com densidades de 

varrimento LiDAR de 5 e 10 pontos por metro quadrado. 

Além da obtenção de informação cartográfica detalhada sobre a quantidade, densidade e estrutura 

do combustível, será testada a capacidade de avaliar de forma integrada os valores em risco 

(biomassa, material lenhoso, ecossistema, carbono armazenado, edificado e outras infraestruturas), a 

sua defensabilidade, e as áreas prioritárias para intervenção, tendo em conta o contexto florestal da 

envolvente, a cartografia da exposição a incêndio, vulnerabilidade e intensidade potencial do fogo e 

a probabilidade de ignição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados do áGiL fornecerão a base (modelos) para a gestão informada dos valores económicos 

e não económicos e do risco no território (em particular nas áreas florestais e na interface urbano-

florestal) a utilizar por novos sistemas de apoio à decisão (SAD). 

Os SAD são fundamentais para informar de forma célere o planeamento e gestão sustentável da 

floresta – em particular, da utilização da biomassa para produção de calor, a gestão integrada de 

fogos rurais – desde as ações de prevenção (gestão de combustíveis, criação de oportunidades para 

o combate), no pré-combate (pré-posicionamento, vigilância), combate (identificação de 

oportunidades, proteção civil), a recuperação pós-fogo (tendo em conta cenários de risco futuro), e a 

sustentabilidade económica, social e ambiental dos espaços florestais – a qual fecha o ciclo, na 

medida em que potenciando o decréscimo da biomassa acumulada, contribui para a prevenção. 

Com o áGiL, o ForestWISE dará um contributo substancial para a gestão integrada da floresta e do 

fogo, fornecendo a base empírica necessária para a formulação de políticas que promovam o uso da 

biomassa – desiderato fundamental para a sustentabilidade dos espaços florestais. 





https://www.mdpi.com/1996-1073/13/12/3097
http://www.spcflorestais.pt/images/Newsletter_jul_2020.pdf
https://centrodabiomassa.pt/files/2020/07/CBE-not%C3%ADcias1.pdf
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http://www.forestwise.pt/pt/covid-19/
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https://www.bbi-europe.eu/participate/call-proposals-2020
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