
Resultados esperados
Melhoria da saúde do solo Através do aumento do carbono orgânico 
do solo, capacidade de retenção de água, pH, estrutura do solo e ativi-
dade microbiológica e diminuição da presença de patógenos fúngicos

Aumento da biodiversidade Aumentando a população e a quantidade 
de comunidades fúngicas benéficas e cogumelos que funcionam como 
um íman para a biodiversidade

Diminuição do volume de combustível disponível A partir de ativida-
des mistas de desbaste e inoculação que removem a biomassa e 
aumentam a rapidez de decomposição do material orgânico lenhoso

Gerar empregos “verdes” FTE Diretamente e indiretamente através de 
formação de trabalho altamente qualificada a indivíduos em risco de 
exclusão social

Create FTE green jobs Directly and indirectly by providing high-skill job 
training to individuals at risk of social exclusion and expanding business 
models

Evitar emissões de C02 Através do transporte diminuído de recursos 
florestais e uma cadeia de distribuição mais curta para produtores de 
cogumelos

Reduzir a presença de pragas e patógenos Melhorando a saúde geral 
da flora e da resiliência da floresta através de atividades de bio-controlo

Projeto co-financiado 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa-
te velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
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Objetivos

Fatores de stress abióticos, tal como 
as secas, tornar-se-ão mais frequen-
tes, pelo que também continuarão a 
surgir mais incêndios. No ano passa-
do morreram mais de 200 pessoas, 
arderam mais de 100.000 hectares e 
foram gastos biliões de euros como 
consequência dos incêndios florestais 
na Europa. À medida que estes incên-
dios vão ardendo, destroem as casas 
e vidas de pessoas e animais selva-
gens e libertam milhares de toneladas 
de carbono que está armazenado nas 
plantas e solos para a atmosfera.

Os fatores de stress bióticos, que incluem uma variedade de pragas e 
patógenos, enfraquecem e destroem a flora da floresta. As plantas 
enfraquecidas ficam susceptíveis a outros fatores de stress bióticos e 
abióticos, o que acaba por colocar em risco a saúde e existência de 
todo o ecossistema florestal.

MycoEconomy Promover empregos “verdes” a pessoas em risco de 
exclusão social, proporcionando-lhes formação e substituindo a tradi-
cional produção de biomassa de baixo valor por trabalho altamente 
qualificado

MycoControl Prova de conceito acerca da utilização de produtos 
naturais de controlo micológico e espécies de fungos nativas para 
reduzir a presença de pragas/patógenos nas florestas

O que é?

MycoForestry Demonstrar práticas sustentáveis   de gestão dos 
recursos micológicos e florestais para florestas resistentes a incên-
dios e secas

O LIFE MycoRestore procura utilizar diversos recursos micológicos e 
práticas de gestão florestal para agregar valor e promover a resiliência 
biológica das florestas em Espanha, Itália e Portugal, gerando novas 
fontes de rendimento e garantindo a estabilidade dos serviços do eco-
ssistema florestal, fazendo face aos efeitos das mudanças climáticas.


	PDF_Leaflet MycoRestore PORTUGUESE1
	PDF_Leaflet MycoRestore PORTUGUESE2

