
 

 

 

Declaração 

 TERRA – Laboratório para o Uso Sustentável da Terra e dos Serviços dos 

Ecossistemas 

Proposta de Laboratório Associado (FCT) 

 

O Laboratório TERRA é um consórcio entre instituições de I&D que tem por objetivo apoiar a política 

científica e tecnológica nacional associada ao uso da terra e do território, garantindo a sustentabilidade 

das atividades de extração e produção de bens e serviços, a circularidade e eficiência nas cadeias de 

transformação, a manutenção da saúde ambiental das populações humanas e o planeamento e 

ordenamento adequados das paisagens, do urbano ao rural, sob a égide do conservação do capital natural. 

 

A Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, I.P. considera muito relevante para a sua missão a 

temática e os objetivos expressos na proposta de candidatura a Laboratório Associado “TERRA – 

Laboratório para a Sustentabilidade do Uso da Terra e dos Serviços dos Ecossistemas”, consórcio 

formado por quatro unidades de investigação da Universidade de Lisboa - Centro de Estudos Florestais 

(CEF) e Centro de Investigação em Agronomia, Alimentos, Ambiente e Paisagem (LEAF - Linking 

Landscape, Environment, Agriculture and Food) do Instituto Superior de Agronomia, Instituto de Saúde 

Ambiental (ISAMB) da Faculdade de Medicina e Centro de Estudos Geográficos (CEG) do Instituto de 

Geografia e Ordenamento do Território – e pelo Centro de Ecologia Funcional (CFE), unidade de 

investigação da Universidade de Coimbra. 

No caso de atribuição do estatuto e financiamento de Laboratório Associado pela Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia (FCT) ao “TERRA – Laboratório para a Sustentabilidade do Uso da Terra e dos 

Serviços dos Ecossistemas”, a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, I.P. poderá beneficiar 

da produção de conhecimento deste grupo interdisciplinar na definição de programas e instrumentos 

para o reforço da sustentabilidade do uso da terra e dos serviços dos ecossistemas em Portugal. 
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O Vogal da AGIF, IP. 
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