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E os filmes que mais interessam ao
produtor florestal no Inverno são...

Não, não são filmes premiados, nem nomeados para os Globos de Ouro ou para os
Óscares. São filmes que que podem ajudar os produtores florestais a planificar e

executar as melhores práticas, respeitando o ambiente e potenciando a rentabilidade
dos seus povoamentos.

 
Conjugar dois factores essenciais em qualquer projecto florestal é difícil, mas possível. Promovendo técnicas que

respeitam o ambiente, os proprietários florestais podem conseguir uma rentabilidade superior e proteger a

floresta de situações como o abandono e o risco de incêndio. 

O Projecto Melhor Eucalipto tem disponibilizado, desde o final de 2015, vários filmes que explicam, passo a

passo, as melhores práticas seguidas pela indústria papeleira. Nesta altura do ano, há várias operações que

podem ser implementadas ou preparadas. Saiba quais. 

E os "vencedores" são:

Vencedor:  
Selecção de Varas 
(a decorrer nesta altura do ano)



2º lugar:  
Controlo do Gorgulho do Eucalipto 

(planificar para a Primavera)

3º lugar:  
Adubação de Manutenção 

(planificar para a Primavera)

http://melhoreucalipto.celpa.pt/go/59c88d2ce-1204d42-15-62a366dd2a-7-f172a08e362361387fe3e1b0ie2gfhe8e32H1W
http://melhoreucalipto.celpa.pt/go/59c88d2ce-1204d42-15-62a366dd2a-7-f172a08e362361387fe3e1b0ie2gfhe8e32H1X


Menções honrosas: 
Práticas que se podem fazer durante todo o ano, incluindo no Inverno:

1. Preparação de terreno 2. ESCOLHA DA PLANTA 3. Colheita de amostras

CALENDÁRIO

Sessões de informação para proprietários 
em destaque no centro do País

O calendário das sessões de informação do Projecto Melhor Eucalipto para 2018 começa a ficar composto.
Quatro sessões já estão confirmadas: Mealhada, distrito de Aveiro, a 28 de Fevereiro (em parceria com a
Organização Florestal Atlantis);  1 de Março, em Vouzela, no distrito de Viseu; 7 de Março em Alvaiázere, distrito
de Leiria e, finalmente, 8 de Março em Arganil, distrito de Coimbra, esta última com o apoio da Associação de

http://melhoreucalipto.celpa.pt/go/59c88d2ce-1204d42-15-62a366dd2a-7-f172a08e362361387fe3e1b0ie2gfhe8e32H1Y
http://melhoreucalipto.celpa.pt/go/59c88d2ce-1204d42-15-62a366dd2a-7-f172a08e362361387fe3e1b0ie2gfhe8e32H1Z
http://melhoreucalipto.celpa.pt/go/59c88d2ce-1204d42-15-62a366dd2a-7-f172a08e362361387fe3e1b0ie2gfhe8e13XN9
http://melhoreucalipto.celpa.pt/go/59c88d2ce-1204d42-15-62a366dd2a-7-f172a08e362361387fe3e1b0ie2gfhe8e32H20


Produtores Florestais do Concelho de Arganil.  
Todas as acções de informação destinadas a proprietários florestais contam com uma parte teórica, em sala, e
outra prática, no campo. 
Acompanhe o calendário aqui: http://www.celpa.pt/melhoreucalipto/eventos/ 
 
Para mais informações ou inscrições, contacte melhoreucalipto@celpa.pt.

http://melhoreucalipto.celpa.pt/go/59c88d2ce-1204d42-15-62a366dd2a-7-f172a08e362361387fe3e1b0ie2gfhe8e32H21
http://melhoreucalipto.celpa.pt/go/59c88d2ce-1204d42-15-62a366dd2a-7-f172a08e362361387fe3e1b0ie2gfhe8e1o2pm

