
InBio – Rede de Investigação em Biodiversidade 
e Biologia Evolutiva (Laboratório Associado) 

 

convida V. Ex.ª para a apresentação do e-book 
Florestas do Norte de Portugal 

História, Ecologia e Desafios de Gestão  
 

e para o seminário dedicado ao mesmo tema, 
que decorrerão no Parque Biológico de Gaia, 

no dia 17 de dezembro, às 14h00 
 
 
 

 
 
 

Programa 
 

14:00 - Sessão de abertura 
- Águas e Parque Biológico de Gaia EEM 
- InBio (CIBIO-UP e CEABN-ISA/UTL) 
- Comité Português para o Ano Internacional das Florestas 
(a confirmar) 
  
14:30 - Conferências 
- Henrique Miguel Pereira (CBA-FCUL) – Perspectivas de 
conservação e valorização dos ecossistemas florestais do 
Norte de Portugal 
- João Bento (UTAD) – Desafios de gestão dos espaços 
florestais do Norte de Portugal 
  
Coffee-break 
  
16:00 - Apresentação do e-book Florestas do Norte de 
Portugal. História, Ecologia e Desafios de Gestão 
- Moderação: Maria do Loreto Monteiro (SPCF) e Jorge 
Paiva (UC) 
- Apresentação do e-book (InBio): João Tereso, João P. 
Honrado, Ana Teresa Pinto e Francisco Castro Rego 
  

A Assembleia-Geral das Nações Unidas declarou 2011 como o Ano 
Internacional das Florestas, subordinado ao lema “Florestas para 
todos”. Trata-se de uma iniciativa da máxima importância que visa a 
sensibilização de todos para a necessidade de estudar, preservar e gerir 
o nosso património florestal.  Reconhecendo a relevância e atualidade da 
temática, o InBio associa-se às comemorações através da organização de 
um seminário com palestras por especialistas convidados e da publicação 
de um e-book com o título Florestas do Norte de Portugal. História, 
Ecologia e Desafios de Gestão.  

Esta obra, coordenada por João Tereso, João Pradinho Honrado, Ana 
Teresa Pinto e Francisco Castro Rego, junta contribuições de 
especialistas de distintas disciplinas científicas, tais como a Ecologia, a 
Engenharia Florestal e a Arqueologia, os quais têm desenvolvido, sob 
diferentes perspetivas, investigação fundamental e aplicada sobre o tema 
deste ano internacional e, mais em concreto, sobre as florestas nacionais 
e regionais. 

Estamos certos de que o resultado é uma visão renovada e atualizada 
do que é a Floresta hoje, como evoluiu até aos nossos dias, quais são as 
suas principais ameaças e quais são os principais desafios para a sua 
gestão futura. Contaremos, por isso, com a sua presença no Parque 
Biológico de Gaia, no próximo dia 17 de dezembro, às 14h00. 


