
O projeto CERES tem vários desafios entre os quais estabelecer metodologias comuns de qualidade e
conectividade de ecossistemas florestais e bosques de ribeira de diferentes escalas.

Para satisfazer necessidades vitais e dar resposta às alterações globais, as espécies vegetais e animais devem
dispor de habitats naturais de qualidade e interligados.O projeto CERES prevê desenvolver ações que pretendem

manter e otimizar redes de continuidade ecológica com o objetivo de melhorar a biodiversidade e as funções
ecológicas dos meios naturais.
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Todo o processo de tomada de decisão foi muito interdisciplinar e enriquecedor, na medida em que o partilhamos desde o
início com diferentes especialistas e com os técnicos e gestores dos dois parques naturais conhecedores diretos da
situação de espécies ameaçadas da fauna e da flora e em risco de desaparecimento no nível local. E agora, para concluir o
exercício, no final deste verão, realizaremos ações florestais nesses pontos de acordo com essas soluções. Finalmente,
para fechar o círculo, neste outono, faremos várias visitas no local com toda a equipa do projeto e com técnicos e
gestores da área SUDOE, onde discutiremos as soluções práticas que cada uma das equipas do projeto realizou.

Nós que nos dedicamos à investigação, somos
frequentemente criticados por não sermos capazes de
transferir os resultados de nossa pesquisa para a gestão. Um
dos desafios do projeto em que estou mais diretamente
envolvido e que me está dando muito tanto nível pessoal como
profissional trata de como transferir a teoria para melhorar
a integridade ecológica e a conectividade - que ocupou a
primeira parte do projeto – à prática, e como partilhar todo
esse processo com pessoas de perfis muito diferentes. Para
isso, escolhemos em dois parques naturais da Catalunha uns
pontos demonstrativos de várias dezenas de hectares, os
quais caracterizamos detalhadamente para aplicar modelos
que otimizam soluções de conectividade e melhoram a
integridade ecológica para diferentes espécies da fauna e
flora com requisitos de habitat muito díspares.

https://www.ceres-sudoe.eu/
https://interreg-sudoe.eu/comunicacion/humans-of-sudoe

