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Contexto 
Ao longo das últimas décadas, um grande número de projetos de investigação sobre resina natural tem sido 
levado a cabo na Europa, os quais geraram um volume significativo de dados experimentais de elevado valor 
científico e técnico.  
No entanto, investigadores e gestores florestais enfrentam a dificuldade de acesso a estes dados, uma vez que 
estão dispersos na literatura científica ou em arquivos privados, difíceis ou impossíveis de localizar.  
SustForest Resin Lab é um repositório web aberto à consulta e cedência de dados de campo disponíveis na 
área de experimentação da resina natural. 

 

Objetivo 
Os investigadores e gestores florestais interessados no estudo da resina têm dificuldade em localizar e aceder 
a dados experimentais recolhidos em projetos anteriores.  
Esta circunstância significa a perda de preciosos recursos de investigação e gestão e dos dados experimentais, 
obtidos à custa de um esforço técnico e económico significativo. 
SustForest Resin Lab é uma plataforma para partilhar dados experimentais e de gestão, facilitando tanto a 
oferta de tais dados, como o acesso aos dados gerados por outros agentes, com a possibilidade de solicitar a 
sua utilização. 

 

Resultados 
O SustForest Resin Lab oferece uma base de dados a nível europeu com metadados de parcelas experimentais 
no campo da resina natural.  
Esta base de dados pode ser acedida tanto através de um visualizador web como através de um catálogo online 
que descreve as principais características, técnicas e administrativas, de cada um dos conjuntos de dados.  
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A plataforma web permite aos utilizadores interessados (1) oferecer os dados recolhidos nos povoamentos por 
eles geridos, e (2) solicitar o acesso aos dados dos já incluídos no repositório, e/ou o acesso ao povoamento 
para nova medição.  

 

Recomendações 
Para incluir uma parcela no repositório do SustForest Resin Lab, deve ser enviado um formulário ao gestor da 
rede que incluirá aspetos tais como objetivos e protocolos de experimentação, dados disponíveis e período de 
recolha, entre outros.  
O gestor da rede irá periodicamente pedir uma atualização da informação recolhida pelos gestores de cada 
parcela. 
O uso da rede de lotes de resina SustForest Resin Lab deve ser precedido por um pedido, o qual será avaliado 
com os gestores dos conjuntos de dados para assegurar a sua viabilidade e a sua concordância com outras 
atividades em curso. 

 

Impactos e pontos-fracos 
A rede de parcelas de resina SustForest Resin Lab é constituída como uma infraestrutura técnico-científica para 
melhorar a experimentação e monitorização da atividade da resina na Europa a médio e longo prazo. 

 

Desenvolvimentos futuros 
O SustForest Resin Lab deve integrar um sistema que permita a monitorização das produções e outros
parâmetros entre campanhas ou dentro da mesma campanha, através de um protocolo padronizado a nível
europeu para melhorar as estatísticas sectoriais. 

 
 Formulário de parcela experimental do SustForest Resin Lab. SustForest Plus Project, 2019. 

 
 

Informação adicional 
https://www.sust-forest.eu/es/contenido/sustforest-resin-lab 
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 About INCREDIBLE 

INCREDIBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important 
role in supporting sustainable forest management and rural development, by creating 
networks to share and exchange knowledge and expertise. ‘Innovation Networks of Cork, 
Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ (INCREDIBLE)  promotes cross-sectoral 
collaboration and innovation to highlight the value and potential of NWFPs in the region. icons by Icons8 

 


