
incêndio em Fárrio a 6 de outubro de 2017 Foto: mediotejo.net

Na Semana da Ciência e Tecnologia, que decorre de 20 a 26 de novembro, o

Centro Ciência Viva (CCV) do Alviela promove uma série de iniciativas

subordinadas à temática da proteção das florestas e do combate aos incêndios.

No sábado, dia 25, há um debate aberto ao público que terá como título “A

Guerra do Fogo: Uma Abordagem Multissectorial Sobre os Incêndios Florestais”,

do qual resultará um manifesto.
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Dia 23, quinta-feira, Dia da Floresta Autóctone, decorre a primeira iniciativa,

entre as 09h30 e as 16h00. Uma ação de sensibilização e de conhecimento

sobre as florestas, com alunos do 2º ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de

Escolas de Alcanena, realizada em parceria com a Ecoescola, o Gabinete Técnico

Florestal da Câmara Municipal de Alcanena e a equipa de Sapadores Florestais.
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Foto: D.R.

Na sexta-feira, dia 24, celebrando-se o Dia Nacional da Cultura Científica, o Café

Ciência do CCV Alviela é dedicado à temática dos drones, a partir das 21h00. A

audiência terá a oportunidade de conhecer alguns drones que estão a ser

desenvolvidos por investigadores e empresas portuguesas.

No sábado, dia 25, a partir das 16h00, decorre o debate “A Guerra do Fogo:

Uma Abordagem Multissectorial Sobre os Incêndios Florestais” no CCV Alviela. A

iniciativa reúne especialistas na temática das florestas e no combate aos

incêndios. Pretende-se dar a conhecer qual o contributo da ciência e tecnologia

para a valorização da floresta e a prevenção dos incêndios florestais e elaborar

um manifesto sobre a ciência ao serviço da floresta.

A participação neste evento é gratuita, mas de inscrição obrigatória. Os

oradores são Joaquim Sande Silva (Escola Superior Agrária de Coimbra, Membro

da Comissão Independente dos Fogos de Pedrogão), sobre Ecologia do Fogo;

Filipe Duarte Santos (Faculdade de Ciência Universidade de Lisboa), sobre

alterações climáticas; Helena Freitas (Faculdade de Ciência e Tecnologia

Universidade de Coimbra), sobre biodiversidade; Luciano Lourenço (Faculdade

de Letras Universidade de Coimbra), sobre prevenção e efeitos dos incêndios;

Conceição Colaço (Instituto Superior Agrónomo), sobre educação ambiental na

prevenção de incêndios

 

Alcanena | “Guerra do fogo” em debate no CCV Alviela este sábado | M... http://www.mediotejo.net/alcanena-guerra-do-fogo-em-debate-no-ccv-alv...

3 of 4 06-12-2017 17:20


