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Boas Práticas de Silvicultura – Prémio operacional que 
pretende distinguir o produtor, proprietário, empresa ou 
entidade que se tenha destacado, em projetos 
realizados ou a decorrer, pela promoção ou aplicação de 
boas práticas de produção florestal.

Sustentabilidade Florestal – Prémio que distingue 
projetos integrados que tenham sido desenvolvidos 
numa perspetiva de promover a floresta num contexto 
de uso diversificado do espaço florestal, que promovam 
e defendam a biodiversidade e a valorização social e 
económica, assim como a certificação da gestão 
florestal. Podem ser submetidas candidaturas por 
qualquer tipo de entidade (associações, entidades 
públicas, empresas, proprietários, entre outros).

Prémio Associativismo – Prémio que pretende distinguir 

associações, cooperativas, entidade gestora de ZIF, entre 
outros, que se tenham destacado na promoção do 
associativismo na gestão da floresta, por projetos 
implementados, dinamização local, implementação da 
certificação da gestão florestal, ou outras áreas que 
representem um contributo relevante para a gestão 
ativa da floresta.

Projetos de I&D – Prémio dirigido a investigadores ou 
grupos de investigação de universidades, institutos 
politécnicos, centros de investigação e tecnológicos e/ou 
outras entidades que desenvolvam projetos de 
investigação, nomeadamente em parceria com 
empresas, na área das ciências florestais.

Caso o Júri considere relevante, poderá atribuir menções 
honrosas em qualquer das categorias predefinidas.

São 4 as categorias do Prémio Floresta e Sustentabilidade: Boas Práticas de Silvicultura; Sustentabilidade Florestal; 
Projetos de I&D e Associativismo. O vencedor de cada categoria terá um prémio pecuniário de 5 mil euros.

As candidaturas podem ser realizadas online, no site do Prémio, em www.premiofloresta.cmjornal.xl.pt. 
Particulares, empresários, prestadores de serviços, empresas, autarquias, associações, ONG (Organizações Não 
Governamentais) ou outras entidades, públicas ou privadas, podem candidatar-se até ao dia 15 de Dezembro. 

O Prémio Floresta e Sustentabilidade está pela primeira vez a ser promovido pela CELPA – Associação da Indústria 
Papeleira, em parceria com o Jornal de Negócios e o Correio da Manhã, contando com o apoio técnico da PwC e com 

o Patrocínio do Ministério da Agricultura. 

As categorias do Prémio Floresta e Sustentabilidade:

“A floresta é um dos recursos mais importantes em 
Portugal. Tem um potencial enorme, ainda pouco 

aproveitado. Carece de boas práticas, das mais 
consolidadas às mais inovadoras – para poder 
entregar o que promete, tornando-se também 

sustentável. Mostre-nos do que é capaz. Venha a jogo. 
Ficará sempre a ganhar”.Daniel Bessa

Presidente do Júri do Prémio 
Floresta e Sustentabilidade

http://www.premiofloresta.cmjornal.xl.pt/
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