Ficha de Projeto
Designação do Projeto | Go-FITOglobulus – Grupo Operacional para prevenção e controlo do Gonipterus Platensis
Código do Projeto | 31166
Objetivo Principal | Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de Intervenção | Norte, Centro e Lisboa
Promotor líder | FORESTIS - Associação Florestal de Portugal
Copromotores | Associação Florestal do Baixo Vouga
Faculdade de Ciências e Tecnologia - Universidade Nova de Lisboa
Universidade de Coimbra
ISA - Instituto Superior de Agronomia
Raiz - Instituto de investigação da Floresta e do Papel
ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P.
INIAV - Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P.
Celpa - Associação da Indústria Papeleira
Data de aprovação | 21.02.2018
Data de início | 01.10.2018
Data de conclusão | 30.09.2021
Investimento total elegível | 39.345,53€
Apoio financeiro da União Europeia | 25.073,24€
Apoio financeiro da União Europeia | 2.785,91€
Objetivos|Diminuir os custos da aplicação de medidas de controlo, aumentar a sua eficácia relativamente aos
métodos utilizados e previstos no Plano de controlo do G. platensis (Gonipterus platensis), diminuir os riscos
relacionados com o uso do controlo químico (otimização do seu uso) em articulação com formas de gestão de
caracter preventivo e adaptar a diferentes escalas de intervenção (proprietário individual/ grandes áreas).
Resultados | Definição de práticas de gestão de silvicultura preventiva e de apoio ao controlo e erradicação;
Estabelecimento de modelos silvícolas e práticas de gestão florestal adequadas; Criação de fichas alusivas a novas
formas de gestão numa perspetiva de segurança ambiental, proteção integrada e redução de custos; Elaboração de
instrumento de apoio à decisão em resultado da avaliação da dispersão; Análise custo/ benefício das práticas
previstas pelo GO - avaliação dos impactos económicos das medidas empreendidas e propostas de atuação
sustentáveis; Preparação de documentação de apoio para um melhor serviço de aconselhamento aos proprietários
florestais pelas OPF; Preparação de um relatório de avaliação do conhecimento produzido e ajustamento dos
instrumentos de medidas políticas de proteção da floresta contra agentes bióticos

