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Quem somos

A UNAC representa os interesses dos produtores florestais do espaço mediterrânico português
junto das instituições nacionais e europeias.

Acompanha e analisa todos os processos e iniciativas com relevância e interesse para os seus
associados, como é o caso das políticas rurais, florestais, ambientais e fiscais.
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Através da UNAC, as organizações de produtores florestais do espaço mediterrânico definem
posições comuns sobre temas estratégicos e transversais, desenvolvendo contributos e
participações válidas, construtivas e tecnicamente fundamentadas.

Iniciativas predominantemente associadas a processos inovadores e de qualidade, com o objetivo
único de aumentar o reconhecimento e a resiliência dos Espaços Florestais Mediterrânicos.



Quem somos | Associados

6 associações de produtores florestais do espaço agro-florestal mediterrânico:

ACHAR – Associação de Agricultores da Charneca

AFLOBEI – Associação de Produtores Florestais da Beira Interior

AFLOSOR – Associação de Produtores Florestais da Região de Ponte de Sor
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ANSUB – Associação de Produtores Florestais do Vale do Sado

APFC – Associação dos Produtores Florestais do Concelho de Coruche e Limítrofes

SUBERÉVORA – Associação de Produtores Florestais



O que fazemos

Ação 

Assistência 
Técnica às 

Organizações de 
Produtores 
Florestais

Comunicação e 

Investigação,  
Inovação e 
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Ação 
Política

Comunicação e 
Divulgação

Projetos

Inovação e 
Transferência 

de 
Conhecimento



Quem somos | Principais números

1.375 Produtores 
Agroflorestais 

Associados

730.063 hectares de 
área associada

7 Equipas de 
Sapadores Florestais 

+ 85 Equipas 
Temporárias

6

18 ZIF – 370.683 ha

5 Grupos Certificação 
FSC – 119.861 ha

2 grupos certificação 
PEFC – 36.726 ha

98,8 M€ de 
investimento 

PRODER (19% do 
total)
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Floresta 4.0

A Digitalização

• A tecnologia digital representa um enorme potencial de desenvolvimento para a gestão e
produção florestal.

• Tecnologias digitais como cloud computing, dispositivos móveis, plataformas IoT
(Internet das coisas), deteção remota, sensores inteligentes e análise de big data e
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(Internet das coisas), deteção remota, sensores inteligentes e análise de big data e
algoritmos são apenas alguns exemplos, cada vez mais em uso.



Floresta 4.0

A Digitalização nas Agendas de ID+i

• Destaque é para o smart farming (agricultura de precisão)

• A Forest-based Sector Technology Platform (FTP) incluiu digitalização florestal

• Reduzida integração nas agendas de ID+i florestal em Portugal (mea culpa global do
setor)
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setor)



Floresta 4.0

A Digitalização em Portugal

• Programa Indústria 4.0

• Iniciativa do Governo português com o principal
objetivo de acelerar a adoção da indústria 4.0 pelo
tecido empresarial
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tecido empresarial

• Sem referências específicas à floresta…um setor que
exporta 5.416 milhões de euros (10% total nacional)



Floresta 4.0

Floresta.?

• Em que revolução se encontra o
setor florestal?

• Podemos ir além do GPS e do
SIG?
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SIG?

• De que forma a gestão e
produção florestal pode
aproveitar o ambiente de
inovação digital?

• A digitalização constitui uma
oportunidade única para mudar
o paradigma da floresta?



Floresta 4.0
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Floresta 4.0

O que está a acontecer?

• Forest owner app da SODRA

• Tecnologia de digitalização a laser & Drones

• E-marketplace para o comércio de madeira na Finlândia (Kuutio)

• Digital fiber initiative (Siemens, VTT and Spinverse estão a convidar parceiros para
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• Digital fiber initiative (Siemens, VTT and Spinverse estão a convidar parceiros para
construir um ecossistema de inovação aberta para a digitalização da indústria florestal)



Floresta 4.0

A Digitalização Florestal em Portugal

• Esta grande variedade de tecnologias digitais pode ajudar na criação de valor para a
produção florestal?

• Podemos ter "ecossistemas digitais de base florestal"?

• Podemos desmaterializar a nossa interação com o ICNF – o exemplo do GO GEOSUBER?
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• Podemos desmaterializar a nossa interação com o ICNF – o exemplo do GO GEOSUBER?

• Como integrar e desenvolver esta tecnologia no apoio à gestão florestal?

• Como atrair a atenção destas startup’s para a floresta?

• Estas são algumas das questões que queremos debater, identificando soluções
existentes, soluções em desenvolvimento e soluções com potencial de aplicação.



Muito Obrigado!

ncalado@unac.pt
www.unac.pt
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www.unac.pt


