
C O M F O R
S U D O E

As florestas
complexas fazem
parte do nosso
património ambiental,
recursos naturais e
bens territoriais. 

A gestão integrada e
inteligente da informação

sobre florestas complexas e
plantações de espécies
mistas no sudoeste da

Europa. 
 

www.comfor-sudoe.eu

O Programa Interreg Sudoe apoia o desenvolvimento de regiões do Sudoeste
Europeu através do financiamento de projetos transnacionais, tais como o projeto
COMFOR SUDOE, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
(FEDER).

https://twitter.com/COMFOR_SUDOE
https://www.facebook.com/ComforSudoe
https://www.linkedin.com/company/71882140
https://www.comfor-sudoe.eu/pt-pt/


O projeto COMFOR-SUDOE  procura promover florestas
complexas (mistas e irregulares) e plantações multi-
espécies como uma estratégia adaptativa resiliente em
resposta às alterações climáticas e à diminuição da
biodiversidade. 

O projeto visa reforçar sinergias transnacionais e redes de
parcerias em sectores específicos do espaço SUDOE,
promovendo a investigação, o desenvolvimento e a
transferência de tecnologia e inovação.

Comfor Sudoe O B J E T I V O S

Uma estratégia baseada
na floresta para

assegurar uma gestão
sustentável e resiliente

do sistema florestal 
na região SUDOE.

 

Avaliar o valor social e económico dos serviços de
ecossistemas prestados por plantações mistas e
florestas irregulares no espaço SUDOE. 

Criar uma rede experimental conjunta de florestas e
plantações mistas e irregulares no espaço SUDOE para
a capacitação e transferência de conhecimentos, bem
como reforçar as sinergias transnacionais de
investigação e inovação e redes de parcerias. 

Desenvolver uma estratégia inteligente de gestão da
informação para plantações mistas e florestas
irregulares no espaço SUDOE.  

Incentivar a gestão inteligente da informação no
domínio dos serviços ambientais e da energia a partir
de fontes renováveis no espaço SUDOE, através da rede
de conhecimento, inovação e intercâmbio científico. 

Promover o valor tecnológico das florestas complexas e
das plantações mistas como ativos locais do espaço
SUDOE.

Para assegurar a sustentabilidade de florestas saudáveis e
funcionais, que garantam a prestação de bens e serviços
para a sociedade rural e urbana do Sudoeste da Europa,
bem como a protecção da sua rica biodiversidade, um
consórcio transnacional de agentes florestais, composto
por um grande painel de colaboradores com
competências complementares e conhecimentos
especializados, lançou o projecto COMFOR SUDOE para:


