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1. Sumário Executivo 

 

Este relatório apresenta os resultados do workshop “Ruralidade e Incêndios - Modelos de Negócio 

Disruptivos para Proteção e Valorização dos Espaços Florestais”, que teve lugar no Instituto Superior de 

Agronomia (ISA) no dia 30 de abril de 2019.  

Após os incêndios de 2017, o Centro de Estudos Florestais (CEF) do ISA liderou um estudo financiado pelo 

jornal O Observador, com o objetivo de identificar ações capazes de contribuir para a recuperação da 

freguesia de Alvares, fortemente atingida, e reduzir a sua vulnerabilidade futura aos incêndios rurais. O 

caso de estudo de Alvares serviu de inspiração a estudantes internacionais da Nova-SBE; no âmbito do 

curso de Global Management Practices, os alunos foram desafiados a desenvolver modelos de negócios 

sustentáveis para valorizar a economia rural e reduzir o risco de incêndio. Dos trabalhos apresentados, 

destacaram-se dois: a Plantaforma, uma plataforma online para gestão de informação territorial, 

associada à gestão florestal e transação de propriedades; e a GreenCo, uma empresa de gestão florestal 

para promover mecanismos de otimização do uso da terra e do investimento. 

O contexto de extrema vulnerabilidade dos espaços rurais e o potencial dos modelos de negócio para a 

promoção da sua sustentabilidade, serviram de ponto de partida para uma reflexão conjunta, que se 

materializou no workshop aqui descrito. Participantes representativos de vários grupos de stakeholders 

identificaram e discutiram em conjunto os principais obstáculos e condições necessárias à implementação 

dos modelos de negócio.  

 

As principais barreiras e respetivas soluções identificadas foram, por ordem decrescente de importância: 

 

Barreira Soluções 

Pessoas e Demografia  

O número reduzido de pessoas, a idade 
avançada, o baixo nível de escolaridade e de 
conhecimento tecnológico 

A existência de intermediários locais que transmitam a 
informação, um serviço de introdução à tecnologia 
realizado a nível local e a transferência do poder de 
decisão para proprietários mais jovens 

Investimento inicial, Retorno e Risco 

O investimento inicial é considerável, 
associado a uma baixa rentabilidade da 
floresta e risco elevado de perda 

Promover a gestão global e integrada da floresta, 
diminuir o risco através de um planeamento de redução 
de combustível à escala da paisagem e da diversificação 
de produtos florestais 

Escala e Associativismo  

Valorizar os bens e serviços de ecossistema, e partilhar 
os custos de proteção pela sociedade no geral. 
Fomentar o associativismo assente nas associações 
florestais e ZIFs 
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O tamanho reduzido das propriedades 
florestais exacerbado pela falta de 
associativismo entre os stakeholders 

Cadastro  

A falta de informação sobre a localização e 
limites das propriedades florestais, bem 
como sobre os seus proprietários 

Promover a integração dos dados existentes com 
origem em diferentes fontes, fomentando a cooperação 
entre entidades. Promover meios simples para a 
localização das propriedades e incentivar o seu registo, 
devendo o Estado intervir nos terrenos não registados 

Produtividade da Terra  

A baixa produtividade da terra em algumas 
áreas, associada à dificuldade em encontrar 
soluções alternativas e rentáveis às 
existentes 

O Estado deve assumir a gestão de parte destas áreas de 
baixa produtividade, independentemente da sua 
rentabilidade. Importante distinguir bem os objetivos 
de produção e de conservação de forma a identificar 
corretamente as medidas de gestão a tomar 

 

Os participantes avaliaram o workshop de forma muito positiva, tendo salientado como principal ponto 

forte o alargamento da discussão a um grupo de stakeholders variado e relevante na temática. Tornou-se 

evidente que juntar vários stakeholders é essencial para alcançar visões mais completas sobre potenciais 

soluções para o problema complexo da gestão dos espaços rurais. A criação de valor económico das 

diferentes componentes do espaço rural e o reconhecimento do seu valor intrínseco pela sociedade é um 

dos pilares essenciais para a tão desejada sustentabilidade do território em geral, e do sector florestal em 

particular. 
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1. Executive Summary 

 

This report presents the results of the workshop “Rurality and wildfires – disruptive business models for 

the protection and valorization of forest areas”, which took place in the School of Agriculture (Instituto 

Superior de Agronomia, ISA), on the 30th April 2019. 

After the wildfires of 2017, the Forest Research Centre (Centro de Estudos Florestais - CEF) led a case 

study financed by the newspaper O Observador, with the purpose of identifying actions that could 

contribute to the recovery of the Alvares civil parish, strongly affected by the wildfires, and to the 

reduction of its future vulnerability. The case study of Alvares was an inspiration for the international 

students of Nova-SBE University; as part of the course of Global Management Practices, the students were 

asked to develop sustainable business models to promote the rural economy and to reduce wildfire risk. 

Two models stood out from the ones presented: the Plantaforma, an online platform for managing 

territorial information, related to forest management and land transaction; and the GreenCo, a forest 

management company to promote mechanisms for optimizing the use of land and investment. 

The extreme vulnerability of rural areas and the potential of the business models to promote the 

sustainability of these areas, provided the starting point for a joint reflection, which was materialized in 

the workshop here described. Participants representing different stakeholder groups have identified and 

discussed together the main obstacles and the required conditions for the implementation of the business 

models. 

 

The main barriers and respective solutions identified were, by decreasing order of importance: 

 

Barrier Solutions 

People and Demography  

The reduced number of people, the ageing 
of the population, their low education 
level and reduced technological 
knowledge 

The existence of local intermediaries to disseminate the 
information, a service of introduction to the technology 
held at the local level and the transfer of decision-making 
to younger land owners 

Initial investment, Return and Risk 

The initial investment is rather high, 
associated to a low forest yield and high 
risk of losses 

Promote the global and integrated management of the 
forest, decrease the risk trough the planning of fuel 
reduction at the landscape level and the diversification of 
forest products 

Scale and Association  

The reduced size of forest properties, 
exacerbated by the lack of association and 
cooperation between stakeholders 

Value the ecosystem services and share the costs of 
protection by the general society. Promote the 
cooperation and owners associations based on forest 
associations and ZIF’s (Forest Intervention Zones) 
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Cadastral records 

The absence of information about the 
location and boundaries of forest 
properties, as well as about the land 
owners 

Promote the integration of existing data originating from 
different sources, fostering cooperation between entities. 
Promote simple means for locating properties and 
encouraging their registration, with the state intervening 
in the unregistered land 

Land productivity 

The low productivity of the land in some 
areas, linked to the difficulty in finding 
alternative and rentable solutions  

The State should take over the management of these 
areas of low productivity, regardless of their profitability. 
It is important to distinguish well the objectives of 
production and conservation in order to identify correctly 
the management measures to be taken 

 

The participants have evaluated the workshop very positively, pointing out as the main strength the 

widening of the discussion to a varied group of relevant stakeholders. It became evident that gathering 

multiple stakeholders is essential to achieve extended comprehensive views of potential solutions to the 

complex problem of managing rural areas. The creation of economic value for the different components 

of the rural areas, as well as the recognition of their intrinsic value by the society, is an essential pillar to 

achieve the desired sustainability of the territory, and of the forestry sector in particular. 
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2. Contexto 

Os impactos sociais, económicos e ambientais causados pelos incêndios rurais de 2017 deixaram uma 

marca profunda na sociedade Portuguesa. O histórico de incêndios das últimas décadas, agravado pelo 

ano dramático de 2017, aponta para a necessidade de uma mudança de paradigma. 

Após o grande incêndio de Góis em junho de 2017, um grupo de proprietários da freguesia de Alvares 

decidiu contribuir ativamente para a tão desejada mudança. Pediram auxílio ao Centro de Estudos 

Florestais (CEF) do Instituto Superior de Agronomia (ISA), para identificar ações capazes de contribuir para 

a recuperação das populações e do território, e reduzir as suas vulnerabilidades futuras aos incêndios 

rurais. Ao mesmo tempo, o jornal Observador decidiu financiar um estudo de caso com os mesmos 

objetivos societais. Assim, criou-se a oportunidade de fazer convergir diferentes stakeholders na procura 

de soluções para um problema recorrente em Portugal, mas de severidade inédita em 2017.  

Nos últimos 40 anos, a freguesia de Alvares, com 100 ha de superfície, foi atingida por mais de 40 incêndios 

que queimaram o equivalente ao dobro da sua área. Uma paisagem maioritariamente composta por 

espaços florestais, contínua, altamente inflamável e, por isso, muito vulnerável, combinada com 

propriedades florestais pequenas e pouco geridas, com o abandono e envelhecimento pronunciado da 

população como pano de fundo, são ingredientes explosivos para a criação de um regime de fogo severo.  

O CEF liderou o estudo “Álvares - um caso de resiliência ao fogo”, que visou desenvolver propostas para 

tornar Alvares uma freguesia mais segura, com uma economia local mais atrativa, e com uma menor 

frequência de grandes incêndios no futuro. A implementação das propostas requer uma ação conjunta e 

concertada de um grande número de proprietários, enquadrados no contexto de uma Zona de 

Intervenção Florestal (ZIF), e o apoio de stakeholders diversos.  

Após o término do projeto, que durou cerca de 1 ano, o caso de estudo de Alvares serviu de estímulo para 

o desenvolvimento de propostas por parte de estudantes internacionais da Nova School of Business and 

Economics (Nova-SBE). A participação da Nova-SBE no projeto ENABLE, que visa estabelecer uma 

plataforma de educação europeia com o intuito de fomentar um maior reconhecimento sobre o 

funcionamento dos ecossistemas e os benefícios de uma gestão sustentável ao nível da paisagem, 

conduziu esta instituição ao tema dos incêndios florestais. No âmbito do curso de Global Management 

Practices, integrado no CEMS Master in International Management, os estudantes foram desafiados a 

desenvolverem propostas de modelos de negócio sustentáveis que contribuíssem para a valorização da 

economia rural e para a redução do risco de incêndio na freguesia de Alvares, numa abordagem multi-

stakeholder. Estas propostas foram apresentadas a um júri convidado que incluiu membros do ISA, da 

Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e da The Navigator Company. Dos vários trabalhos 

elaborados destacaram-se dois em particular: a Plantaforma e a GreenCo. 

A Plantaforma propõe a criação de um mapa interativo da propriedade rural, com identificação de 

proprietários, caracterização dos terrenos, informação sobre o valor comercial e o risco de incêndio de 

cada parcela de terra, e a possibilidade de adquirir online serviços complementares, como de limpeza e 

redução de combustíveis, bem como arrendar e vender a terra. 
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A GreenCo é uma empresa de gestão florestal que propõe consolidar o território fragmentado criando um 

fundo florestal que estimule os proprietários de pequenas parcelas a arrendar ou vender a terra, fazer o 

mapeamento da floresta, certificação, um plano de emergência com a proteção civil e a criação de um 

corpo de sapadores para cada região.  

Os modelos de negócio propostos por estes dois trabalhos revelaram-se contributos importantes para dar 

seguimento ao caso de estudo de Alvares, dando o mote para um evento sucessivo que reuniu 

stakeholders de áreas diversas, materializado no workshop que a seguir se apresenta. 

 

3. Workshop 

Tendo em conta a relevância do caso de estudo de Alvares e do potencial contributo dos modelos de 

negócio propostos pelos estudantes da Nova SBE, decidiu-se estender as ligações existentes a um 

conjunto de stakeholders relevantes. Assim, as propostas e o contexto de extrema vulnerabilidade dos 

espaços rurais aos incêndios serviram de ponto de partida para uma reflexão conjunta.  

Realizou-se um workshop intitulado “Ruralidade e Incêndios - Modelos de Negócio Disruptivos para 

Proteção e Valorização dos Espaços Florestais”, que teve lugar no Instituto Superior de Agronomia no dia 

30 de abril de 2019. Teve uma dinâmica participativa, onde os stakeholders interagiram entre si em 

grupos, e debateram quais os principais obstáculos e condições necessárias à implementação dos 

modelos no problema real. O workshop contou com 32 participantes, representativos de vários grupos de 

stakeholders, nomeadamente: academia (4), proprietários privados (5), associações florestais e ZIFs (5), 

empresas florestais (5) e de outro âmbito (3), entidades ligadas ao combate (2), entidades ligadas à gestão 

do território (6) e gabinetes técnicos municipais (2). A discussão foi feita em 5 mesas com composições 

heterogéneas, de modo a diversificar e potenciar os respetivos contributos. 

 

4. Barreiras e Soluções 

Numa primeira fase, as principais barreiras à aplicação de cada um dos modelos definidas por cada mesa, 

foram agrupadas pela organização com base na semelhança da sua composição. Na segunda fase, a 

análise focou-se nas barreiras mais votadas e cada mesa discutiu potenciais soluções para ajudar a superá-

las. De seguida descrevem-se os principais resultados, ordenando as barreiras e respetivas soluções por 

ordem de importância (número de votos). 

A. Pessoas e Demografia (7 votos) 

A Barreira: O sucessivo abandono rural das últimas décadas deixou grande parte território das regiões do 

interior com poucas pessoas; as que se mantêm têm idade avançada, baixo nível de escolaridade e baixa 

familiaridade com a tecnologia. Estes fatores resultaram numa escassez de recursos humanos 

qualificados, essenciais por exemplo para a execução de operações florestais, e a um claro desfasamento 

entre a escala temporal dos rendimentos da floresta e a idade dos proprietários. A juntar a isto, a 

desconfiança e a inércia inicial em aderir a algo novo (e com envolvimento/conhecimento tecnológico) 

são barreiras importantes a novos modelos de negócio. 
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As Soluções: A existência de intermediários locais que transmitam a informação de forma acessível e 

clara, fomentando a credibilidade e confiança da população local em relação aos novos modelos de 

negócio. As associações locais e gabinetes técnicos municipais deverão ter um papel crucial para este 

efeito. Sugeriu-se a ideia de um serviço de introdução à tecnologia realizado a nível local. Sublinhou-se a 

importância de focar os esforços em proprietários mais céticos.  

Transferir o poder de decisão para proprietários mais jovens, focando a disseminação de potenciais 

alternativas e ferramentas de carácter tecnológico junto destes, sobretudo em zonas mais produtivas. 

Este mecanismo beneficiaria, a médio-longo prazo, de incentivos públicos para a transferência da 

propriedade para os herdeiros mais jovens (e seu envolvimento na terra) e para a atração de investimento 

privado para a indústria florestal que ajudasse a fixar pessoas no meio rural. 

Uma outra solução proposta visou diversificar os serviços oferecidos pela plataforma digital para atrair a 
adesão de mais pessoas aos modelos de negócio. Esta plataforma poderá integrar informação acerca de 
prestadores de serviços locais (por exemplo, empresas/pessoas disponíveis para a realização de limpezas 
de matos; existência de empresas relacionadas com a atividade apícola, etc.).  

 

B. Investimento inicial, Retorno e Risco (6 votos) 

A Barreira: A fase de arranque é crítica para ambos os modelos de negócio. Esta fase envolve um 

investimento inicial considerável, sobretudo na recolha de grande volume de informação nem sempre 

fácil de obter. Aliados ao investimento inicial, estão a baixa rentabilidade da floresta e o elevado risco 

associado (de perda de investimento) que podem limitar o desenvolvimento e a aplicação dos modelos 

propostos. 

As Soluções: Promover a gestão global e integrada da floresta de forma a estimular o interesse do 

investimento nos espaços florestais e aumentar a estabilidade do rendimento obtido pelos proprietários.  

É fundamental diminuir o risco de incêndio e subsequente perda de investimento, pois este é o principal 

entrave ao investimento nos espaços rurais. Propõe-se que este seja feito através de um planeamento de 

redução de combustível à escala da paisagem e da diversificação de produtos florestais. A redução de 

combustível pode ser feita através do pastoreio, faixas de gestão de combustível com respetiva 

compensação aos proprietários por perda de rendimento, e valorização da biomassa retirada das limpezas 

dos terrenos. Para esta última, sugere-se a criação de ecopontos florestais onde empresas/municípios 

transportariam o combustível para as redes de aproveitamento (centros de compostagem, refinarias, 

etc.). Relativamente à diversificação, propõe-se uma gestão florestal orientada em manchas a variar 

espacialmente em espécie e idade, gerando produtos com maturidades distintas, contribuindo também 

para a estabilidade do rendimento. 

Propõe-se a implementação de um cadastro como uma primeira fase de arranque, primeiramente com 

aquisição de dados da propriedade de uma forma mais simplificada, ou seja, obter diretamente dos 

proprietários através de contacto personalizado algumas informações de base, tais como tamanho da 

propriedade, a quem pertence, espécies cultivadas e qual o uso da terra. Esta informação deveria ser, se 

possível, cruzada com registos já existentes em órgãos públicos responsáveis por este tipo de serviço.  

A aposta na certificação florestal seria complementar a grande parte das soluções apresentadas. 
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C. Escala e Associativismo (4 votos) 

A Barreira: O tamanho reduzido da grande maioria das propriedades (minifúndio) é um entrave ao 

investimento na floresta, que é exacerbado pela falta de associativismo entre os diferentes stakeholders. 

As Soluções: A valorização dos bens comuns e serviços de ecossistema que são prestados, e a partilha 

dos custos de proteção não apenas pelos proprietários, mas pela sociedade no geral. Uma das soluções 

poderia ser a criação de contratos-programa entre o Estado (através do ICNF) e as associações florestais, 

de forma a garantir a proteção dos bens e serviços a uma escala espacial aceitável. É imperativo uma 

maior valorização do espaço rural. 

Fomentar o associativismo é uma solução para o problema de escala na floresta portuguesa. As 

associações florestais e ZIFs têm um papel importante em facilitar a aplicação de medidas, mas também 

em identificar proprietários capazes de mobilizar novos sócios, através da sua capacidade de 

mostrarem/convencerem outros sobre a rentabilidade do negócio quando realizado com escala. Estas 

poderiam operar como âncoras de investimento que serviriam para agregar mais proprietários e 

funcionar como operadoras e dinamizadoras de negócios. 

Propõe-se que seja definida à priori um tamanho mínimo para a propriedade (qual a dimensão? - valor) 

que justifique o investimento, uma vez que a área condiciona a rentabilidade e o risco associado.  

 

D. Cadastro (3 votos) 

A Barreira: A falta de informação sobre a localização e limites das propriedades florestais, bem como 

sobre os seus proprietários são entraves importantes à implementação de novos modelos de negócio no 

espaço rural.  

Soluções: Promover a integração dos dados existentes com origem em diferentes fontes, fomentando a 

cooperação entre entidades. Por exemplo, as Finanças, através da caderneta predial, e o IFAP, através do 

levantamento de parcelas. O cadastro já realizado deve ser compilado, revisto e harmonizado utilizando 

métodos previamente definidos e testados. Uma das hipóteses concretas para o futuro seria aproveitar 

as campanhas dos Censos para recolher informação para as propriedades registadas. 

Incentivar o registo por parte dos proprietários, devendo o Estado aplicar a lei que obriga os terrenos não 

registados a passarem para um banco de terras, acompanhado de um objetivo de utilização bem definido 

(exemplo: reduzir a ocorrência e os impactos dos incêndios). 

Promover meios simples e diretos para a definição da localização geográfica das propriedades por parte 

dos proprietários, que devem ser acompanhados de regras e políticas que agilizem este processo. Sugere-

se a oferta de condições especiais aos proprietários que colaborarem, como por exemplo, o acesso 

gratuito ao cadastro, e o acesso privilegiado à informação. 

A nível local, promover a divulgação de informação sobre a disponibilidade de propriedades para gestão 

e/ou transação, estimulando a interação e comunicação entre proprietários e potenciais interessados (na 

compra e arrendamento das terras e na prestação de serviços associados à sua gestão). Para que tal 

aconteça é obrigatório o registo das propriedades e cedência de informação sobre as mesmas.   
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E. Produtividade da Terra (2 votos) 

A Barreira: A baixa produtividade de algumas áreas do território, que por sua vez está associada à 

dificuldade em encontrar soluções alternativas e rentáveis às monoculturas.  

Soluções: O Estado deve assumir a gestão de parte destas áreas de baixa produtividade, 

independentemente da sua rentabilidade, contribuindo para a proteção e direito da população em ter 

acesso aos serviços de ecossistema prestados pelos espaços naturais.  

Nestas áreas é importante distinguir bem os objetivos de produção e de conservação de forma a 

identificar corretamente as medidas de gestão a tomar. O aumento da escala (discutido acima) 

contribuiria para a diversificação de culturas/usos para objetivos variados.  

É importante fomentar a investigação científica de espécies e usos alternativos às atuais monoculturas e 

promover o acesso do conhecimento aos stakeholders.  

 

5. Avaliação do workshop 

Os participantes foram convidados a avaliar o workshop através de um formulário online de base anónima. 

Os resultados foram muito positivos. Cerca de 95% dos participantes acharam que o workshop 

correspondeu ou esteve acima das suas expectativas. A organização foi classificada entre muito boa (55%) 

a excelente (45%) e 80% dos participantes acharam a utilidade do workshop muito boa a excelente. 

 

 

Figura 1 – Resultados da avaliação do workshop pelos participantes, em relação a Expetativa e Utilidade 

 

A maioria dos participantes achou essencial a representação no workshop de todos os grupos de 

stakeholders, atribuindo uma relevância menor à presença de empresas de âmbito não-florestal e 

entidades ligadas ao combate. Os participantes sugeriram a presença de outros stakeholders tais como: 

agências relacionadas com o desenvolvimento rural, potenciais financiadores e o sector político.  

0.0
5.6

66.7

27.8

0

20

40

60

80

100

Insuficiente Razoável Elevado Acima das
expectativas

%

Expectativa

0.0 0.0

22.2

61.1

16.7

0

20

40

60

80

100

Insuficiente Razoável Boa Muito Boa Excelente

%

Utilidade

file:///C:/Users/anasa/Downloads/www.alvares-fogo.com


Relatório executivo do Workshop: 
 

Ruralidade e Incêndios – Modelos de Negócio Disruptivos para Proteção e Valorização dos Espaços Florestais 
 

 
 

 
 

p
ág

. 1
1
 

 

Figura 2 – Resultados da avaliação do workshop pelos participantes, em relação aos grupos de stakeholders 

 

Os participantes salientaram como principal ponto forte do workshop o facto da discussão ser alargada a 

um grupo de stakeholders tão variado e relevante na temática, o que lhes permitiu uma partilha de 

experiências e sinergias muito satisfatória. Outros pontos fortes foram a organização e a dinâmica 

participativa, bem como a importância da ligação entre duas escolas com valências distintas. O principal 

ponto fraco foi o tempo reduzido para discussão dos temas propostos. 

Relativamente a sugestões para futuras iniciativas, houve uma maior dispersão de respostas. Há 

claramente uma divisão entre os participantes que acham que é necessária mais discussão antes da 

implementação, onde se sugere que este tipo de workshops seja novamente usado, e os participantes 

que acham que se deve avançar para a implementação dos modelos de negócio no terreno integrando 

vários stakeholders para o efeito. Vários participantes defenderam uma divulgação eficaz e alargada dos 

resultados do workshop. 

 

 6. Iniciativas futuras  

Depois de várias etapas concluídas, importa olhar para o futuro e perceber quais os melhores caminhos a 

percorrer e que contributos podemos oferecer para efetivamente tornar os espaços rurais mais 

sustentáveis e menos vulneráveis aos grandes incêndios.  

Do caminho já percorrido, é bastante claro que juntar vários stakeholders é absolutamente essencial. 

Assim podem-se alcançar as tão necessárias e bem-vindas sinergias, e contribuir para visões mais 

estratégicas e completas sobre potenciais soluções para a gestão ao nível da paisagem dos espaços rurais. 

Este espaço de sinergias, pode ser o ambiente ideal para fazer nascer e crescer modelos de negócio 

sustentáveis. A criação de valor económico nos espaços rurais e o reconhecimento pela sociedade do seu 

valor intrínseco é um dos pilares essenciais para a tão desejada sustentabilidade dos meios rurais em 

geral, e do sector florestal em particular. 
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A academia deverá continuar a ser o elemento aglutinador, que junta os diferentes stakeholders e facilita 

as interações, mas sempre sustentada pela imparcialidade que a deve caracterizar. O passado recente e 

as experiências relatadas aqui, têm mostrado que é fundamental a aproximação entre os diferentes 

stakeholders, como a academia e os proprietários florestais, as organizações florestais, as entidades 

públicas locais, os bombeiros e o poder político, trazendo o conhecimento científico para a mesa de 

discussão e impulsionando a sua integração no desenvolvimento e aplicação de decisões futuras.  

Por fim, é importante mencionar que o caminho até aqui foi feito numa abordagem bottom-up mas que 

é essencial fazer chegar as suas principais conclusões ao poder decisor no futuro próximo. Apenas com 

uma ação absolutamente concertada de todos os stakeholders envolvidos será possível contribuir para 

espaços rurais resilientes e menos vulneráveis à problemática dos incêndios rurais, mitigando-se assim o 

impacto destes na paisagem e na sociedade.  
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