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Designação do Projeto | GO FITOGlobulus  

Código do Projeto | PDR2020-101-031160 

Objetivo Principal | Diminuir os custos da aplicação de medidas de controlo, aumentar 

a sua eficácia relativamente aos métodos utilizados e previstos no Plano de controlo do 

Gonipterus platensis (G. 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). 

Região de Intervenção | Portugal 

Entidade Beneficiária | ISA - Instituto Superior de Agronomia 

Parceiros |   

 Forestis – Associação Florestal de Portugal (Líder do projecto) 

 Associação Florestal do Baixo Vouga 

 Faculdade de Ciências e Tecnologia - Universidade Nova de Lisboa 

 Universidade de Coimbra 

 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 

 The Navigator Company 

Data de Aprovação | 2018/02/21 

Data de Início | 2018/10/01 

Data de Conclusão | 2021/09/30 

Custo Total Elegível | 50.555,57€ 

Apoio Financeiro da União Europeia | 30.333,45€ 

Apoio Financeiro Público Nacional | 7.583,33€ 

http://www.afbaixovouga.pt/
https://www.fct.unl.pt/
https://www.uc.pt/
http://raiz-iifp.pt/instituto/
http://www.icnf.pt/
http://www.celpa.pt/
http://www.thenavigatorcompany.com/
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Resultados Esperados 

 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 

Divulgação e Atividade  

 AGRO INOVAÇÃO 2018 - Cimeira Nacional de Inovação na Agricultura, 

Florestas e Desenvolvimento Rural | Apresentação de poster 

http://forestis.pt/multimedia/File/Projetos/GOFitoglobulus/Poster_FITOGlobulu

s_AGRI_Cimeira.pdf 

 

 Divulgação no site da Forestis: http://forestis.pt/pagina,2,430.aspx 

http://forestis.pt/multimedia/File/Projetos/GOFitoglobulus/Poster_FITOGlobulus_AGRI_Cimeira.pdf
http://forestis.pt/multimedia/File/Projetos/GOFitoglobulus/Poster_FITOGlobulus_AGRI_Cimeira.pdf
http://forestis.pt/pagina,2,430.aspx

