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VAB Silvicultura aumentou 5,8% em valor
corte ou a extracção das ár-

O

VAB da Silvicultura (INE 2013)

vores, excluindo a actividade
s mais recentes dados do

INE vêem uma vez mais demonstrar que a actividade florestal tem
uma enorme importância na economia nacional. Os resultados que
o INE apresenta seu

boletim—

contas da Silvicultura de 27 de
Junho de 2013 referem que (…)
“em 2011, e pelo segundo ano
consecutivo, o Valor Acrescentado

industrial.
A

mesma

fonte

que o VAB diminuiu continuamente desde 2000 até a um
mínimo em 2009, estando
em recuperação deste esse
ano o que curiosamente demonstra uma tendência de contraciclo
económico já que nestes anos de
crise e forte retracção económica

Bruto (VAB) da
Silvicultura

au-

mentou,

Produção de Cortiça e Madeira

regis-

confirma

(preços correntes) INE2013

o sector dá
sinais

de-

crescimento.

ultima déca-

de

da fica tam-

5,8% em termos
nominais,

bém patente

em

relação ao ano anterior. Repare-se
que este indicador diz respeito
apenas à actividade da produção
de matérias-primas e o

cia de aumento do preço da madeira para triturar donde se inclui

o eucalipto para pasta e o

aproveitamento de estilha para
os biocombustíveis seja peletes,

Ao longo da

ção de 2,9% em
e

vo, ao paço que há uma tendên-

briquetes ou lenha.

tando uma varia-

volume

associa à fileira do pinheiro bra-

uma tendência de baixa no preço
da madeira para serrar, que normalmente se

Fica também evidenciada a quebra no preço da cortiça apesar
da tendência crescente dos últimos anos mas que ainda não
permite estabelecer uma tendência.

hp://www.stascs2013.org/

Seminário
"Que futuro para a nossa floresta?"

V

ai decorrer no dia 31 de Julho, a partir das 14h30, na Biblioteca Municipal de Cantanhede no âmbi-

to integrado na programação do Dia da Floresta da XXII EXPOFACIC, o seminário "Que futuro para a
nossa floresta?" organizado pela nossa associada Organização Florestal Atlantis.
Com este encontro procura-se reunir os agentes do sector (produtores florestais, profissionais, industriais, poder politico para apresentar e discutir em conjunto os desafios e as oportunidades que se colocam
à floresta da região.

Comoapoio

Para mais informação Telef: 231.423.818 Email: ofa.geral@gmail.com

FormaçãoCAPPME

O

Verdadeiro desafio que se coloca nos dias de hoje é a defi-

nição de floresta. Para uns floresta é pinheiro, eucalipto e sobreiro, para outros é um ecossistema vivo que interfere directamente na qualidade de todos nos e deve ser visto como tal. Na prática o primeiro conceito permite contabilizar muitos milhões de
receitas, o segundo apesar de incomensuravelmente mais valioso
mas não é contabilizado devidamente. De facto o que é de todos,

O Fórum Florestal – Estrutura Federava da
FlorestaPortuguesa,noâmbitodoseuprojec
to aprovado para a Tipologia de Intervenção
3.1.1 – Programa de Formação Acção para
PME,vairealizarumaconsultaatrêsendades
consultorasparaaquisiçãodeserviçosdecon
sultoriaformava.
ParamaisinformaçãonositedoFórumFlores
tal

não é de ninguém e por isso cada um vê o que lhe dá mais jeito.

Agrofood_3.0

Assim a floresta nunca será reconhecida pelo que representa
mas sim pelo que pode fazer ou ser para cada um de nós.
Será que vale a pena pensar nisto quando falamos em Floresta.
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Arrancou no dia 25 o projecto Agrofood 3.0
paraacriaçãodeumaPlataformadigitalde
conhecimento.

XXIIIEXPOFACIC
Decorrerá no Parque
ExpoDesporvodeS.Mateus,emCantanhe
de, a XXIII EXPOFACIC, evento que este ano
vaidecorrerdurante11dias,de25deJulhoa
4deagosto.Tendoemcontaos625espaços
deexposiçãoeos9haqueocertamevaiocu
par,mais1,8haqueem2012.
hp://www.expofacic.pt/

SerEng.ºFlorestal

O Colégio de Engenharia Florestal da Ordem
dosEngenheiroslançounoyoutubeumlme
sobreaimportânciadaEngenhariaorestal

Fórum link

Fórum conect
forumorestal.com
geral@forumorestal.com
Geral.forumorestal@gmail.com

Comoapoio

hp://www.youtube.com/watch?
v=7LZemFTIMYQ&feature=youtu.be
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Carbon 4expert é um

software de contabilização de sequestro de
carbono pelas floresta.
Este sistema foi desenhado para potenciar
a bolsa de carbono desenvolvida e dinamizada pelo Fórum Florestal. Pretende-se
pois que as associadas possam através
desta ferramenta contabilizar e rentabilizar
com os seus proprietários florestais as tonálas de carbono que as matas e floresta sequestram. De forma simples e muito funcional é possível colocar as novas arborizações na bolsa de carbono ficando disponível para investidores e potenciais compradores da Licenças (VER-Voluntary Emition
reduction).
O carbon4Xpert é um software alojado num
servidor de acesso através da internet, sendo por isso um webservice de fácil utilização que está pois acessível em qualquer
computador com acesso á internet e em
qualquer lugar já que está preparado para
funcionar através das diversas plataformas
móveis disponíveis no mercado como seja
android ou IOS

Mais informação no site do Fórum Florestal em:
www.forumflorestal.com
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