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AMANHÃ Cientistas e respon-
sáveis de vários organismos li-
gados à prevenção e combate a
incêndios vão analisar, amanhã,
as mudanças implementadas
no nosso país no rescaldo dos
trágicos incêndios de 2017.

A iniciativa, que decorre entre
as 9h00 e as 12h00, em formato
webinar, é promovida no âm-
bito do projecto de investigação
“FirEUrisk”, coordenado pela
Associação para o Desenvolvi-
mento da Aerodinâmica Indus-
trial (ADAI), da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Uni-
versidade de Coimbra (FCTUC).

«Após os violentos incêndios
de 2107 que causaram 116 víti-

mas mortais em Portugal, o país
reagiu propondo um extenso
conjunto de reformas, tais como
a criação de uma agência coor-
denadora, alterações em várias
agências governamentais, defi-
nição detalhada do papel dos
vários intervenientes, incluindo
cidadãos, e o lançamento de um
programa operacional para pre-
parar melhor o país para even-
tos futuros», fundamentam os
promotores do seminário, ex-
plicando que o evento pretende,
assim, promover «uma reflexão
sobre o caso de Portugal, com-
preender a filosofia das altera-
ções propostas, a sua imple-
mentação e fazer uma avaliação

da sua eficácia, cinco anos após
os incêndios de 2017».

O “FirEUrisk”, que conta com
10 milhões de euros de finan-
ciamento da União Europeia
(UE), junta em consórcio 39 par-
ceiros de várias partes do mun -
do. O projecto abrange todos os
tipos de fogos florestais, com
foco particular em mega-incên-
dios, interface urbano-florestal
e desafios dos incêndios emer-
gentes no norte da UE.

Intitulado “An Integrated Pro-
gram of Wildfire Risk Manage-
ment – The Case of Portugal”, o
webinar será proferido em in-
glês. A participação é livre, mas
o registo é obrigatório.�

Especialistas analisam o que
mudou após os fogos de 2017


