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Introdução
O seminário final para apresentação dos resultados relativos ao Projecto “GRINFOMED +
MEDIFIRE” do Programa INTERREG IIIB - MEDOCC decorreu no Barranco do Velho
(Loulé), em 6 de Julho de 2007. O evento foi organizado pela Associação de Produtores
Florestais da Serra do Caldeirão (APFSC), sob a coordenação da Direcção Geral dos
Recursos Florestais (DGRF).
O encontro decorreu num espaço cedido para o efeito pelo Restaurante “Tia Bia”,
devidamente preparado para acolher uma iniciativa desta natureza. A escolha da localidade
do Barranco do Velho para a realização do seminário, decorreu do facto de permitir a visita
guiada ao Perímetro de Protecção Prioritária cujo planeamento foi um dos produtos deste
projecto de I&D.

Figura 1: Localização do Barranco do Velho
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Objectivo do seminário
O objectivo deste seminário foi apresentar os resultados do projecto Grinfomed + Medifire,
expondo as experiências e conclusões obtidas pelo grupo de trabalho português. Pretendeuse também demonstrar o benefício dos trabalhos em parceria, uma vez que permitem
retirar um maior partido das sinergias desenvolvidas, quer em conhecimento quer em
desenvolvimento.

Programa do seminário
O seminário, com início previsto para as 9.30h e encerramento agendado para as 17.00h,
decorreu de acordo com o programa constante no Anexo A.
A abertura do seminário foi conduzida pela Presidente da Direcção da APFSC, Dra. Mª
Valentina Sousa e pelo Chefe do Núcleo Florestal do Algarve (DGRF/CFS), Eng.º José
Rosendo,

em

representação

do

Sr.

Director

da

Circunscrição

Florestal

do

Sul,

Eng.º Fernando Coucelo. Após a abertura do seminário, e dado o privilégio da presença do
Chefe de Fila do projecto, o Eng.º Esteve Canyameres (representante legal da região da
Catalunha - Espanha) expôs toda a génese do projecto.

Figura 2: Eng.º Esteve Canyameres, Chefe de Fila do projecto, durante a sua intervenção.
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Antes da apresentação dos trabalhos desenvolvidos em Portugal nas três linhas de acção do
projecto, teve a palavra a Eng.ª Ivete Strecht (DGRF/DSDFCI) para focar os objectivos do
projecto e apresentar a equipa do consórcio do projecto.
Os resultados e os produtos obtidos nas três linhas de acção foram expostos pelos
responsáveis pela execução dos trabalhos, intercalados com um período de debate para
esclarecimento de dúvidas e emissão de opiniões.
Após as apresentações decorreu a interrupção do seminário para almoço. No período da
tarde,

e

conforme

previsto

no

programa

do

seminário,

os

convidados

presentes

organizaram-se nas viaturas todo-o-terreno disponíveis e tiveram a oportunidade de
observar in situ exemplos de acções de silvicultura preventiva e de infra-estruturação do
território realizadas no Perímetro de Protecção Prioritária da Serra do Caldeirão. Esta visita
de campo foi organizada e prontamente acompanhada pelo Eng.º José Pedro Albuquerque
(APFSC).

Documentação fornecida
Durante a recepção dos convidados foi fornecida uma pasta com documentação, de
complemento e apoio ao seminário, composta por fotocópias dos slides das apresentações,
folhas e caneta para apontamentos, um mapa com o perímetro e as infra-estruturas a
visitar e um questionário para avaliação do seminário.

Linhas de acção do projecto em Portugal
As três linhas de trabalho desenvolvidas em Portugal foram as seguintes:
LINHA 1 – Sistema de avaliação do risco de incêndios e de previsão do risco de
grandes incêndios florestais – Dra. Susana Dias (ISA/CEABN);
LINHA 2 – Planificação territorial dos maciços florestais – Eng.º João Martins
(DGRF/NF Algarve);
LINHA 3 – Satélite e vegetação (Monitorização da vegetação florestal por satélite)
Eng.º João Carreiras (ISA/DEF).
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Participantes
Assistiram ao seminário 40 pessoas, das quais 13 eram membros do consórcio do projecto e
os restantes convidados pela DGRF. A lista dos participantes do seminário encontra-se
descriminada no Anexo II.
Foi preparada um folheto de divulgação do Seminário (Anexo III) e enviados convites para
73 entidades de intervenção regional (Algarve), com características de utilizadores
potenciais dos resultados do projecto: autarquias, organizações de produtores florestais e
serviços de protecção civil.

Apresentações
ABERTURA DO SEMINÁRIO:
O seminário final de apresentação dos resultados e produtos do trabalho desenvolvido pelo
equipa portuguesa do projecto Grinfomed + Medifire teve início com o discurso da Dra.
Mª Valentina Sousa, actual presidente da APFSC, que se mostrou gratificada pela realização
deste projecto na Associação que preside. Apontou o declínio do sobreiral como um
resultado dos incêndios florestais e demonstrou o empenho e atitude da APFSC na luta para
minimizar esta perda. Focou a importância da continuidade de projectos desta natureza
porque a perda de floresta é mais difícil de recuperar do que as perdas materiais.
O Chefe do Núcleo Florestal do Algarve, Eng.º José Rosendo, salientou a importância das
parcerias entre o Estado e os particulares para induzir o desenvolvimento e a obtenção de
mais conhecimento. Evidenciou a importância de preparar o território para resistir aos
grandes incêndios e, para tal, ser imprescindível saber, entre outros aspectos, onde se
devem colocar as infra-estruturas e bem como o conhecimento do comportamento da
vegetação perante o fogo.
O Eng.º Rosendo, destacou ainda a necessidade de fornecer confiança aos proprietários
para que agindo nas suas terras possam contribuir para minimizar o efeito dos incêndios e,
desta forma, gerar mais riqueza na região. Comentou a necessidade de se trabalhar para lá
deste projecto uma vez que o conhecimento, nesta matéria, não se esgota aqui e considera
importante que nos saibamos defender dos incêndios florestais.
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CHEFE DE FILA - Eng.º Esteve Canyameres (Generalitat de Catalunya - Espanha)
O Eng.º Esteve Canyameres apresentou a génese do projecto Grinfomed + Medifire,
salientando a importância do intercâmbio de conhecimentos e experiências tendo por
denominador comum os incêndios florestais. Explicou a forma como se deu a fusão dos
Projectos GRINFOMED e MEDIFIRE, tendo sido aprovado em Outubro de 2005 este projecto,
que contemplou uma verba de 190.477€ para Portugal. Abordou, sucintamente, as linhas do
projecto comuns ao Consórcio, tendo salientado que se procurou recolher os conhecimentos
e os trabalhos desenvolvidos pelos vários parceiros com o objectivo de encontrar
metodologias de trabalho comuns às regiões do Arco Mediterrânico Ocidental - Portugal,
Espanha, França e Itália. Destacou a participação de administrações de gestão do território,
que proporcionaram a obtenção de resultados de aplicação directa.
Elogiou o trabalho desenvolvido por Portugal, cujos técnicos estiveram integrados em todas
as linhas de trabalho com um desempenho que qualificou de “exemplar”.
Concluiu a intervenção com uma apelo à continuidade deste projecto e salientou a
importância das colaborações entre parceiros porque, apesar das particularidades de cada
região, esta continua a ser uma forma expedita de retirar o maior partido do conhecimento
existente.

ENG.ª IVETE STRECHT (DGRF/Direcção de Serviços de DFCI)
A Eng.ª Ivete Strecht iniciou a apresentação com uma breve explicação do projecto e com a
descrição da constituição do consórcio que forma o Arco Mediterrâneo Ocidental (zona de
actuação do projecto). Focou os principais objectivos do projecto como sendo a criação de
conhecimento para reduzir as ocorrências de grandes incêndios e permitir a troca de
experiências entre parceiros. Centrou-se de seguida na participação de Portugal, tendo o
projecto decorrido na NUTS III do Algarve. Evidenciou os elementos que constituíram cada
uma das três equipas de trabalho e as respectivas organizações que representam.
Informou que o representante formal de Portugal no projecto foi o Director-Geral dos Recursos
Florestais, Professor Francisco Rego e que as equipas de trabalho tiveram como coordenadores
o Eng.º Miguel Galante (linha 1), o Eng.º João Pinho (linha 2) e o Eng.º Miguel Cruz (linha 3).
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As

referidas

equipas

foram

constituídas

por

elementos

de

diversos

organismos,

designadamente universidades e organizações de produtores florestais.
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Linha 1 – Sistema de avaliação do risco de incêndios e de previsão do risco de grandes
incêndios florestais (apresentado pela Dra. Susana Dias, ISA/CEABN e teve como
moderador o Eng.º Miguel Galante, DGRF/DSDFCI);

Figura 3: Dra. Susana Dias (ISA/CEABN), durante a apresentação dos resultados da Linha 1.

A apresentação desta linha de trabalho teve início com uma análise dos dados históricos dos
incêndios florestais ocorridos na região entre 1984 e 2004. O objectivo desta abordagem foi
recolher e explorar variáveis (topográficas, fisiográficas, climáticas,…) que pudessem ser
integradas em futuros mapas de previsão do risco de incêndio, atribuindo-lhes a ponderação
mais adequada. Foram utilizadas para tal três bases de dados: cartografia das áreas ardidas
entre 1984 e 2004 (DGRF/ISA); registo das ocorrências entre 1980 e 2005 (DGRF) e
resultados da investigação das causas dos incêndios florestais entre 2001 e 2005
(DGRF/CNGF). Foi ainda utilizada informação adicional proveniente das fichas das Brigadas
de Investigação dos Incêndios Florestais. Em cada tema, procurou-se encontrar um factor
comum, em termos temporais, que permitisse trabalhar toda a informação. Desta acção
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resultou que o distrito de Faro tem uma reduzida importância, em termos do número de
ocorrências, quando comparado ao contexto nacional este distrito apresenta-se tão
influente como qualquer outro no Sul do país. Em termos de área ardida, o distrito de Faro
apresenta já uma importância considerável e distinta dos distritos da região Sul, em
especial nos últimos anos. No período em estudo foram analisadas 6.289 ocorrências que
originaram 148.000ha de área ardida, tendo a grande maioria das ocorrências originado
áreas ardidas inferiores a 1 ha. Em contrapartida, um número muito reduzido de
ocorrências deu origem a uma elevada proporção de área ardida.
Foi ainda apresentada uma cartografia com a panorâmica das áreas ardidas superiores a
5ha, ocorridas entre 1984 e 2004. Entre 1984 e 1989 foram visíveis pequenas manchas,
entre 1990 e 1994 ocorreram já alguns grandes incêndios e a maior expressão verificou-se
entre os anos 2000 e 2004.
Posteriormente foi explorada a relação entre a área ardida e o número de ocorrências em
função de variáveis como a altitude, o declive e a exposição. Os resultados mostraram que
as ignições têm maior proporção, relativamente ao esperado, em zonas de maior altitude e
declive

acentuado.

Concluiu-se

que

os

grandes

incêndios

no

Algarve

ocorreram

predominantemente em áreas de altitude, maior declive, menor densidade populacional e
com menor facilidade de acesso.
Foi feita uma perspectiva sobre as variações da ocupação do solo (entre 1984 e 2004)
actualizadas com a informação da área ardida, através de uma matriz de transição. Esta
avaliação teve por objectivo conhecer que tipo de ocupação do solo era “seleccionada pelos
incêndios” preferencialmente para arder. Os valores superiores a 1 (selecção é positiva)
verificaram-se em classes de ocupação do solo com floresta, folhosas, matos, floresta
mista, povoamentos jovens e resinosas. Ao restringir esta análise aos povoamentos
florestais, esta incidiu sobretudo em povoamentos de eucaliptos e resinosas, permitindo
assim distinguir as áreas mais sensíveis aos incêndios florestais.
Foi ainda realizada uma análise da recorrência de áreas ardidas, tendo-se verificado que no
Algarve aproximadamente 16% voltou a arder e incidiu nos mesmos concelhos (grande
parte da área ardeu duas vezes). Esta informação, quando reportada às unidades ecológicas
e planeamento florestal, salienta dois pólos de interesse:
1) As zonas da Rede Natura (aproximadamente 89% do sitio classificado “Monchique”
da rede Natura ardeu);
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2) As regiões dos PROF (Subregiões homogéneas de Monchique e Meia Serra).
Em relação às causas dos incêndios florestais, verificou-se que distribuição das principais
causas de incêndios no distrito de Faro segue um padrão distinto dos restantes distritos
localizados a Sul, e semelhante ao que acontece a Norte do país onde as causas intencionais
são as mais frequentes. Das 199 ocorrências investigadas no Algarve, entre 1995 e 2005,
cerca de 42% teve causa desconhecida. Das causas possíveis de determinar a maior parte
foi por negligência e cerca de 22% foi intencional. Esta mesma análise ao nível dos grandes
incêndios (onde foram investigadas 16 ocorrências) evidenciou que grande parte dos
incêndios teve na sua origem actos de vandalismo ou motivos intencionais.
O teor de humidade dos combustíveis vivos foi outra variável considerada com potencial
para ser utilizada nos modelos de previsão do risco de ocorrência de grandes incêndios
florestais. O objectivo deste estudo foi perceber se ocorriam variações no conteúdo em
água, das principais espécies nos modelos de combustível da região, que pudessem ser
relacionado com o comportamento dos incêndios. As áreas escolhidas foram seleccionadas
de acordo com a sua potencialidade para arder e com a sua expressão em termos da
distribuição do coberto vegetal do Algarve. Desta forma, surgiram três áreas a analisar:
Monchique na Serra de Monchique, Barranco do Velho e Mata Nacional das Terras da Ordem
na Serra do Caldeirão.
Das sete espécies estudadas, a esteva (Cistus ladanifer) foi a espécie comum nos três
locais. Em cada uma das áreas de estudo delinearam-se transeptos que foram percorridos,
quinzenalmente, e ao longo dos quais se procedeu à recolha e medição de 20 amostras de
cada espécie. No laboratório da Universidade do Algarve foram determinados o peso húmido
e o peso seco e, posteriormente, calculado o conteúdo em água. Do estudo resultou que a
esteva apresentava variações significativas no teor de humidade ao longo da época (menor
no verão); entre estados fenológicos (menor no período de frutificação) e entre locais
distintos (Serra de Monchique com maior humidade comparativamente aos locais estudados
na Serra do Caldeirão).
No estudo foram analisados três espécies de arbustos mas apenas a esteva e o rosmaninho
apresentam maior variabilidade no teor em água e, por conseguinte, maior potencialidade
para integrar monitorizações a médio e longo prazo. Ao nível dos grupos de árvores
amostradas (Medronheiro e Eucalipto em Monchique; Sobreiro e Pinheiro Bravo no Caldeirão
e Pinheiro Manso nas Terras da Ordem), a Eucalyptus globulus foi a espécie que apresentou
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maiores teores de humidade, no entanto, a variação não é tão significativa como nos
arbustos, se bem que ligeiramente mais acentuada que nas resinosas.
O objectivo da última tarefa na linha 1 consistia na criação de um mapa de risco de
incêndio, baseado na informação obtida anteriormente, que tivesse uma metodologia
comum às regiões abrangidas pelo projecto, utilizando ponderações para as diversas
variáveis inerentes a esse estudo. Para tal, foi modelado o comportamento das variáveis,
entre 1980 e 2004, nas duas fases de elaboração, primeiro do mapa estático (relacionando
características da vegetação com características fisiográficas da área) e, posteriormente,
com mapas diários (utilizando informação meteorológica). O mapa estático teve por base a
atribuição dos factores de ponderação para cada variável explorada (previamente discutidas
em reuniões técnicas com a coordenação do projecto). O resultado foi a obtenção de mapas
para a carga de combustível, para a inflamabilidade, para a continuidade florestal, para o
declive, para a altitude, para a exposição e para o risco de ignição. Esta informação foi
reunida num único mapa estático, com resolução espacial de 1km, onde foram atribuídas
cinco classes de risco de incêndio, de acordo com essa variação (muito alto, alto, médio,
baixo e muito baixo). Da sobreposição dessas classes com as áreas ardidas resultou uma
boa aderência da cartografia desenvolvida. Desta forma, foi evidenciada a importância da
cartografia desta natureza na identificação de áreas com maior sensibilidade, podendo ser a
base para a utilização de um mapa dinâmico integrando outro tipo de variáveis.
As variáveis meteorológicas foram igualmente analisadas. Fez-se a distribuição de 9500 dias
(entre 1980 e 2005) de acordo com a velocidade do vento em altitude e a sua direcção, o que
permitiu concluir que grande parte dos dias analisados corresponde a situações em que o vento
é o esperado, de acordo com a situação normal. Dias considerados “ventosos” (em que a
velocidade era 1, 2 ou até 3 vezes superior ao esperado) ocorreram apenas em 1508 dias. Da
análise conjugada com os dados históricos da área ardida, verificou-se que a área ardida, em
média, é muito superior nos dias com vento e apresenta uma relação, embora com significado
estatístico reduzido, com alguns quadrantes.
Foi também analisada a variação da temperatura e da humidade relativa com a altitude,
tendo-se verificado que grande parte dos incêndios de grandes dimensões ocorreu em
situações de humidade relativa muito inferior à média e temperaturas muito superiores
(independentemente do vento). Estes dias quentes e secos (793 do conjunto dos 9500 dias
analisados) ocorreram sempre nos meses de Junho, Julho e Setembro (Agosto não teve
expressão estatística).
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Uma das limitações evidenciadas neste estudo foi o facto das estações de recolha de
informação meteorológica para os índices utilizados, nalguns casos, não serem tão próximas
quanto seria desejado dos locais das ocorrências. Nesse contexto, salienta-se a estação
meteorológica de Monchique (uma das mais importantes neste trabalho), sobre a qual não
existe grande parte do histórico, nem mesmo nos últimos anos, fazendo com que os índices
não tenham sido incorporados com a fiabilidade desejada.
Das 17 variáveis modeladas foram apresentadas aquelas que se comportaram da melhor
forma para explicar e prever o risco de incêndio. A temperatura e velocidade do vento em
altitude e a precipitação acumulada foram as três variáveis que conseguiram prever, de
forma mais significativa, os incêndios entre os 500 ha e os 5000 ha. As variáveis mais
sensíveis para os incêndios superiores a 5000 ha foram alguns índices utilizados em
modelações actuais (BUI e FWI).
Concluiu-se que existe actualmente um modelo de previsão significativa do mapa estático e
existem variáveis de modelação meteorológicas que permitem prever, diariamente, o risco de
incêndio. O objectivo neste momento é juntar estes dois focos de informação e modelá-los para
o conjunto, estático e dinâmico, de forma a obter o mapa diário de risco de incêndio.

LINHA2 – Planificação territorial dos maciços florestais (apresentado pelo Eng.º João
Martins, DGRF/NF Algarve e teve como moderador o Eng.º João Pinho, DGRF/DSDFCI);

Figura 4: Eng.º João Martins (DGRF/NF Algarve), durante a exposição do trabalho da Linha 2.
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A apresentação dos resultados da linha 2 teve início com uma breve intervenção do
Eng.º João Pinho (Director de Serviços da DFCI) que focou que o trabalho realizado na
região do Algarve contribuirá numa das componentes mais importante da DFCI, a
formulação de orientações para a infra-estruturação do território.
Seguidamente, o Eng.º João Martins deu início à apresentação e explicação dos factos
inerentes a esta linha de acção, começando por caracterizar a área de estudo (Subregião
homogénea da Serra do Caldeirão) e mais concretamente a zona de planeamento (área das
3 ZIF’s propostas pela APFSC).
Do historial realizado concluiu que esta zona foi severamente afectada por incêndios nos
anos de 1991, 1995 e 1999. No entanto, foi um grande incêndio que decorreu em 2004 que
fez disparar as estatísticas nos municípios de Almodôvar, Silves, Loulé e S. Brás de Alportel
(Tabela 3).
Tabela 3: Comparação entre a média da área ardida nos últimos 10 anos e a área ardida
em 2004 nos 4 municípios
Área ardida (ha)

Municípios

2004

Média dos últimos 10 anos

Almodôvar

8.700

52

Loulé

14.500

96

São Brás de Alportel

2.400

96

Silves

3.000

1.500

Após os incêndios de 1995 e 1999, a população e as organizações locais participaram mais
activamente com o objectivo de minimizar este problema e com o intuito de procurar
estratégias para restabelecer o potencial produtivo daquela área.
A Comissão Regional de Reflorestação do Algarve, criada após os incêndios de 2003,
produziu

orientações

para

a

arborização e

gestão do

espaço,

precisamente para

restabelecer o potencial produtivo florestal e tendo definido linhas orientadoras, à escala
sub regional, na óptica da Defesa da Floresta Contra Incêndios. A Equipa de Reflorestação
produziu um documento (“Orientações Estratégicas para a Recuperação das Áreas Ardidas”)
onde foi estabelecida uma Rede Regional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, criada
com a finalidade de reduzir a taxa anual de incidência de fogos para níveis ecologicamente
aceitáveis.
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De acordo com esse documento e tendo em conta a legislação em vigor foi dado ênfase, no
âmbito da Linha 2, à análise e planeamento das seguintes redes:
- Rede de faixas de gestão de combustível;
- Rede viária florestal;
- Rede de pontos de água.

Para cada uma das redes em questão foi feita uma abordagem muito clara de acordo com
as classes, as ordens de classificação e as características genéricas associadas.
Da análise da distribuição de ocorrências resulta que estas se concentram mais perto do
litoral, devido aos maiores aglomerados populacionais e às infra estruturas humanas.
As áreas afectadas em 1995 e 1999 coincidem com áreas percorridas pelo grande incêndio
florestal de Julho de 2004. Como complemento a essa informação, foi realizado um estudo
de

recorrência

dos

incêndios

entre

1975

e

2006

(possível

devido

à

informação

disponibilizada pelo ISA) e verificou-se que os locais de maior recorrência coincidem com os
dois maciços principais, Serra do Caldeirão e Serra de Monchique.
Tendo presente a nova metodologia de cálculo do risco de incêndio (assente na
perigosidade e na vulnerabilidade) que a DGRF adoptou a partir de 2007, observou-se que o
maior número de ocorrências incide nas áreas de maior valor de perigosidade (concentrados
no litoral). Por outro lado, a maior incidência de áreas ardidas ocorreu no maciço central do
Barranco do Velho, na Serra do Caldeirão.
Foi evidenciada a metodologia do planeamento utilizada, que incluiu:
1) a vectorização de todas as infra-estruturas primárias recorrendo a ortofotomapas
de 2005;
2) a delimitação dos buffers junto das áreas de tratamento obrigatórias por lei, de
acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho;
3) o levantamento de toda a rede viária existente.
Foi ainda explicada a forma como decorreu a priorização, a qual resultou da análise de dois
factores – elementos em risco (infra-estruturas humanas, vegetação e solo) e
comportamento do fogo. Evidenciou as características a ter em conta na priorização de
cada um dos elementos em risco: as infra-estruturas humanas foram priorizadas de acordo
com a distância (quanto mais próxima mais prioritária); a vegetação foi priorizada tendo em
conta uma classificação quanto ao seu valor ecológico e económico; e o solo foi priorizado
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recorrendo à equação universal da perda de solo. Foi dada maior ponderação às infraestruturas humanas, uma vez que é considerado um factor prioritário a todos os outros no
conceito de operação da defesa de pessoas e bens. Na priorização da vegetação foram
feitas entrevistas a especialistas e considerados uma série de pressupostos resultantes de
trabalhos anteriores. Para o solo foi calculada duas vezes a equação universal da perda de
solo. A primeira usando valores tabelados e específicos para a vegetação existente e a
segunda usando uma reclassificação assumindo que toda a área teria ardido. Desta forma
foi possível calcular o diferencial e obter as zonas em que a perda do solo seria maior. Da
congregação destes três elementos obteve-se uma primeira cartografia com a prioridade
dos elementos em risco.
A priorização ao nível do comportamento do fogo foi feita com recurso ao software
FLAMMAP. Após a introdução dos inputs necessários (variáveis topográficas, de vegetação e
meteorológicas) este software simula a taxa de progressão para a totalidade da área
considerando que ela arde toda de uma só vez.
A prioridade final dos dois factores obteve-se fazendo uma reclassificação com recurso a
uma matriz, tendo por base as zonas onde se verificou uma taxa de progressão média e a
existência de valores a defender de importância elevada.
A forma de criar uma cartografia mais facilmente adaptável à Defesa da Floresta Contra
Incêndios, numa lógica de planeamento e gestão florestal, foi generalizar os valores obtidos
para as áreas definidas pelas Bacias Hidrográficas. Com este procedimento, obtiveram-se
dois compartimentos de elevada prioridade de intervenção: o vale da entrada do Barranco
do Velho e a zona junto aos Montes Novos. Foi defendido que o interesse nesta classificação
só faria sentido se permitisse priorizar as infra-estruturas de defesa. Neste âmbito, para a
priorização das 3 redes, em análise na linha 2, resultou:
- a necessidade de fazer uma nova cobertura da rede de pontos de água (com a
inserção de 10 novos pontos) uma vez que a existente não era a mais apropriada;
- que a rede de faixas de gestão de combustível absorveu a prioridade do
compartimento em que está inserida;
- que a rede viária não foi priorizada por se considerar que esta deve ter
continuidade e como tal não deve estar compartimentada.
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A rede viária foi também analisada, tendo em conta trabalhos anteriores, e foi identificada
uma rede viária fundamental, próxima da rede viária de 1ª ordem. Os compartimentos
foram usados para estabelecer a prioridade em locais de maior densidade populacional.
Com o fim da apresentação dos resultados da linha 2, o moderador fez uma última
intervenção tendo destacado que no futuro existirão cada vez menos recursos para aplicar
em infra-estruturação e que a manutenção dessas infra-estruturas é bastante dispendiosa.
Será preciso ter em consideração várias opções a diferentes escalas - país, região,
município - e tendo bem presente as devidas prioridades. Concluiu que este foi um trabalho,
tendo permitido aferir o que está a ser feito em portarias já publicadas, ou a publicar, sobre
infra-estruturação.

LINHA 3 – Satélite e vegetação - Monitorização da vegetação florestal por satélite
(apresentado pelo Eng.º João Carreiras, ISA/DEF e teve como moderador o Eng.º Miguel
Galante, DGRF/DSDFCI)

Figura 5: Eng.º João Carreiras (ISA/DEF), durante a exposição dos resultados da Linha 3.
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Os trabalhos desenvolvidos na linha 3 compreenderam cinco tarefas fundamentais:
1) Desenvolver e aperfeiçoar uma cartografia de risco conjuntural de incêndios florestais;
2) Criar uma base de dados de área ardida anual;
3) Quantificar e modelar a acumulação de biomassa pós-fogo;
4) Avaliar a capacidade de dados de detecção remota com alta resolução temporal para
estimar o teor de humidade dos combustíveis finos vivos;
5) Avaliar a capacidade preditiva de perfis temporais dos dados de detecção remota.
O principal objectivo da primeira tarefa foi produzir anualmente uma carta de risco
estrutural, à escala nacional, para apoio à tomada de decisão de prioridades, sobretudo de
defesa da floresta contra incêndios na fase de preparação do período crítico de fogos. No
âmbito deste projecto, esta cartografia foi desenvolvida para os anos de 2006 e 2007, de
acordo com a definição das 3 fases de combate a incêndios, Alfa, Bravo e Charlie – Directiva
Operacional Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios. Foram produzidas 3 cartas
por ano e enviados exemplares para a DGRF e ANPC.
O Eng.º João Carreiras considerou aquela cartografia como “uma carta indutiva”, isto é,
induzida

pelos próprios dados,

sobretudo

pela

componente de longo prazo.

Esta

componente foi utilizada para modelar o historial de área ardida, com base num
determinado número de variáveis (densidade populacional, topografia e clima), de forma
que essa relação identificasse um risco mais elevado, não só onde ardeu mas também nas
zonas que, mesmo não tendo ardido, apresentem características ao nível dessas variáveis,
semelhantes

às

que

efectivamente

arderam.

Esta

componente

é,

posteriormente,

combinada com uma outra de curto prazo, sendo necessário efectuar duas linhas distintas
de trabalho:
1) identificar a acumulação de biomassa do território;
2) combinar com a imagem de satélite (que irá permitir caracterizar o estado da
vegetação antes da época de incêndios).
Esta informação é cruzada matricialmente e, posteriormente, conjugada com as duas
componentes de curto e longo prazo, originando a cartografia final.
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Foi avaliada a capacidade preditiva da carta de risco da fase Charlie de 2006 (realizada pelo
ISA e obtida com base nos satélites TERRA e AQUA (sensor MODIS). O resultado traduziuse numa boa capacidade preditiva dessa carta, sobretudo porque a incidência de áreas
ardidas na classe muito elevada é bastante superior à incidência em qualquer outra das
quatro classes (foi 3x a representatividade dessa classe na paisagem). Posteriormente foi
apresentada a última carta produzida e enviada aquelas duas entidades, para aplicação a
partir de 1 de Julho de 2007 (fase Charlie).
A segunda tarefa desenvolvida na linha 3 diz respeito à criação de uma base de dados anual
de áreas ardidas. O ponto de partida foi analisar as variáveis, resultantes da cartografia de
áreas ardidas (desenvolvida pelo ISA desde 1990 ao abrigo de um protocolo com a DGRF),
que permitam traçar um perfil temporal de área ardida por região, nomeadamente, o
número de vezes que determinada região ardeu, o ano do último fogo, etc. Propôs-se ainda
determinar a incidência do fogo sob um determinado conjunto e características da paisagem
(topografia, ocupação do solo e área protegida). Os resultados traduziram-se em:
- área total;
- área ardida (%)
- número de vezes que a área ardeu (em valores absolutos e percentuais);
- incidência de área ardida por ano e por ocupação do solo;
- incidência do fogo ao nível da altimetria.
Da conclusão resultou que 90% da área ardida ardeu uma vez e apenas 9% ardeu duas
vezes. Estas últimas regiões coincidem com as Serras de Monchique e do Caldeirão. Desta
forma foi possível demonstrar que o fogo tem preferência por locais mais elevados e é
independente da exposição.
Da análise de incidências por tipo de ocupação do solo resultou que 43% da área ardida no
Algarve incidiu sobre floresta, a mesma percentagem afectou áreas ocupadas por matos e
apenas 13% afectou área agrícola.
A terceira tarefa consistiu na quantificação e modelação da biomassa acumulada pós-fogo. Para
tal, foi feita uma amostragem de campo para verificar a biomassa existente pós-fogo que foi,
depois, correlacionada com o número de anos decorrentes desde o último fogo. O objectivo era
permitir identificar patamares de acumulação de biomassa, ou seja, determinar os locais de
carga máxima, os quais seriam as zonas prioritárias a intervir na gestão de matos.

Direcção-Geral dos Recursos Florestais

20/40

Foram apresentados os dois modelos estatísticos testados neste estudo, tendo-se verificado
que o ajustamento era muito baixo (de 45% e de 46%, respectivamente). Uma das causas
possíveis apontada como justificação desses resultados poderia advir do facto da
acumulação de biomassa derivar unicamente em função do número de anos decorridos
desde o último fogo. Considerou-se que existirão muitas outras variáveis com influência,
nomeadamente, o tipo de espécie existente antes do fogo e o tipo de regeneração que lhe
está associada.
Na quarta tarefa propôs-se estimar o teor de humidade dos combustíveis finos vivos com
base em dados de detecção remota de elevada resolução temporal. Neste âmbito, foram
utilizados os dados recolhidos na linha 1 deste projecto e usadas imagens dos satélites da
NASA

-

TERRA

e

AQUA

(sensor

MODIS).

Essas

imagens

foram,

posteriormente,

transformadas em índices que permitissem medir o referido teor de humidade. Nesse
sentido foram apresentados modelos matemáticos onde a variável dependente era o teor de
humidade e a variável explicativa era cada uma das medidas do teor de humidade, extraída
das imagens de satélite.
Apesar do esforço para que as medições de campo e as imagens de satélite coincidissem
temporalmente, cerca de 80% das amostras tinham 1 dia de diferença mas a restante
percentagem tinha um desfasamento temporal superior. Como tal, efectuaram-se quatro
conjuntos de dados distintos:
1) as medições de campo coincidiam, temporalmente, com os dados de detecção
remota;
2) as medições de campo e os dados de detecção remota tinham 1 dia de diferença;
3) as medições de campo e os dados de detecção remota tinham 2 dias de diferença;
4) global das observações.

Verificou-se que à medida que o diferencial era maior, entre as observações e os dados de
satélite, o ajustamento piorava. A validação foi feita recorrendo ao cruzamento do
ajustamento

dos

vários

modelos.

O

melhor

modelo

resultou

precisamente

da

simultaneidade das datas mas ao utilizar o Maximum difference water index - MDWI
verificou-se que o erro continuava a ser bastante elevado (erro médio aproximado a 13%).
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Devido aos resultados obtidos foi proposta uma futura linha de investigação que utilizasse
não só o teor de humidade da vegetação (como foi feito nesta tarefa) mas sim esse valor
sobre a área de folhas da vegetação. Isto porque, está mais ou menos provado que esta
relação tem um ajustamento e uma capacidade preditiva muito superior.
Na quinta e última tarefa desempenhada nesta linha de trabalho pretendeu-se avaliar a
capacidade preditiva de perfis temporais, dos dados de satélite, na distribuição de áreas
ardidas. As medidas utilizadas foram o teor de verdura e de humidade pré fogo nos
combustíveis.
Em muita cartografia dinâmica de risco de incêndio aparecem índices que se relacionam
com o teor de humidade pré fogo dos combustíveis. Neste caso, foram analisados os perfis
temporais (dos índices de verdura e do teor de humidade) das zonas que efectivamente
arderam e foram, posteriormente, comparados com os das zonas adjacentes que não
arderam, no sentido de calcular o diferencial. Na metodologia foram usadas as imagens de
satélites do mesmo sensor, entre 2000 e 2005 e o cadastro das áreas ardidas seleccionando
os fogos superiores a 1000 ha que tivessem incidido sobre floresta e matos. A esses fogos
e, mais tarde às zonas adjacentes que não arderam, foram feitos os perfis temporais pré
fogo das duas variáveis em cada célula de 1Km2 e calculada a diferença entre as duas
regiões. Da análise particular de um fogo ocorrido em Silves em 2001 e que consumiu
1320ha, verificou-se que o índice de vegetação decresce muito no momento da ocorrência
do incêndio, no entanto, antes desse momento não há uma diferença substancial nos perfis
temporais dessa zona com as que não arderam.
Com esta tarefa concluiu-se que:
1) existe uma diferença substancial na evolução temporal dos valores médios pré fogo
de verdura e humidade (evidenciando um decréscimo acentuado), nas áreas que
arderam e nas contíguas que não arderam;
2) estas medidas são importantes na detecção do momento em que o fogo poderá
decorrer, mas não do local onde irá decorrer.

Com o final da apresentação surgiu um último debate onde ficou patente uma futura linha
de trabalho com o objectivo de identificar um limiar de valores, para as duas variáveis, que
seja potenciador de ocorrências de incêndios.
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Visita ao Perímetro de Protecção Prioritária da Serra do Caldeirão
A visita guiada ao Perímetro de Protecção Prioritária da Serra do Caldeirão estava prevista
no programa deste seminário para possibilitar a observação real dos trabalhos realizados
em algumas zonas específicas, bem como das dificuldades de intervenção em zonas de
declive acentuado. Esta visita teve igualmente como objectivo a discussão de acções futuras
a implementar na zona.
Um técnico da APFSC, responsável pela preparação da visita, conduziu a explicação dos
trabalhos realizados. O público interveio e opinou sobre possíveis soluções, tendo em
consideração as características da zona em questão e o conhecimento adquirido pelos
técnicos que agem habitualmente no local.

Figura 6: Eng.º Jose Pedro Albuquerque (APFSC), durante a visita de campo.
O percurso incluiu paragens em locais específicos para observação de acções de silvicultura
preventiva e de infra estruturas realizadas no perímetro em questão, nomeadamente, a
manutenção de caminhos, colocação de anilhas, entre outras.
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Figura 7: Mapa do Perímetro de Protecção Prioritária da Serra do Caldeirão

Da discussão realizada durante a visita guiada resultaram as seguintes conclusões:
1) O pastoreio pode ser um aliado importante na prevenção dos incêndios florestais;
2) A importância da sensibilização dos pequenos proprietários para a gestão dos
combustíveis nas suas propriedades, independentemente do valor económico das
espécies existentes;
3) A necessidade de testar o uso de fogo controlado nas condições (vegetação e
terreno) existentes naquela zona da Serra Algarvia, enquanto ferramenta de gestão
dos combustíveis e dos habitats para a vida selvagem;
4) A grande dificuldade existente na manutenção dos caminhos florestais em meia
encosta.
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Encerramento do Seminário – Eng.º Paulo Mateus

Figura 5: Eng.º Paulo Mateus (DGRF), durante a sessão de encerramento.
No encerramento do seminário, a cargo do Eng.º Paulo Mateus (Subdirector-geral da DGRF
para a DFCI), foi abordado o contexto mundial, europeu, peninsular e nacional do projecto.
Ao nível mundial porque um incêndio florestal tem efeitos nefastos para lá das fronteiras do
país de origem. Focou a fundação da “Aliança para a Gestão de Acções do Fogo” por quase
todos os países europeus, na 4ª Conferência Internacional sobre Incêndios Florestais em
Sevillha (Maio de 2007), como um exemplo claro do tipo de relações mundiais que se
deverão manter. Evidenciou a importância crescente de Portugal que está a liderar algumas
das matérias relativas aos incêndios florestais.
Considerou o projecto como uma parceria interessante ao nível europeu de 4 países do Arco
Mediterrânico: Portugal, Espanha, França e Itália, sendo que é com Espanha (daí a vertente
peninsular) que se têm intensificado algumas actividades nesta área, não só pela maior
proximidade como, também, pelas semelhanças climáticas e geográficas.
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No contexto nacional deste projecto prevalece uma perspectiva holística, onde todos os
intervenientes são essenciais e participativos trabalhando para o bem da floresta e para a
resolução do problema. Se alguma das vertentes não tiver presente esta necessidade o
sistema não irá funcionar. Evidenciou que o desenvolvimento decorre das constantes
relações entre o conhecimento, a formação e a execução, de acordo com o seguinte
triângulo virtuoso:

Considerou

que

o

projecto

Grinfomed+Medifire

foi

gerador

de

conhecimento,

enquadrando-se nessa área do triângulo, que deverá ser aproveitado para fazer cumprir as
restantes relações (ao nível da formação e da execução). Na sua opinião, se o
conhecimento adquirido exigir a realização de novas acções e, consequentemente, mais
formação então o projecto é funcional e cumpre-se o objectivo de desenvolvimento.
Considerou que o projecto foi um sucesso, nas três linhas de acção. Focou que a 1ª Linha
poderia ter sido mais desenvolvida, no entanto, admitiu que este projecto, ambicioso, nos
aproximou bastante da realidade. Uma vez que o conhecimento nunca se esgota há sempre
a possibilidade de continuidade, neste caso particular, num projecto GRINFOMED +
MEDIFIRE II.

Resultados do inquérito
Do total de inquéritos para a avaliação do seminário (modelo visível no Anexo IV) foram
entregues 16 exemplares devidamente preenchidos. As questões colocadas (relativas
essencialmente à organização e às apresentações propriamente ditas) foram avaliadas pela
atribuição de um número entre 1 (mau) e 5 (muito bom). Da análise dos inquéritos
obtiveram-se os resultados descritos na tabela seguinte (Tabela 1).
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Tabela 1: Resultados da avaliação do seminário
Questões
3

4

5

Média

Desvio
Padrão

1) Organização e coordenação

1

11

4

4,2

0,47

2) Instalações

5

9

2

3,8

0,62

3) Documentação e apoio

9

5

2

3,6

0,74

3

4

5

Média

Desvio
Padrão

1

11

4

4,2

0,47

13

3

4,2

0,43

8

8

4,5

0,51

11

3

4,1

0,43

Organização do seminário

Apresentações

1

1

2

2

4) Meios audiovisuais utilizados
5) Clareza das exposições
6) Interesse dos assuntos apresentados
7) Aplicabilidade dos resultados

2

A análise dos inquéritos ao Seminário evidenciou resultados bastante positivos, quer na
organização do evento, quer na qualidade das apresentações e interesse das apresentações.
A visita de campo foi descrita nos inquéritos como uma iniciativa de elevado interesse que
permitiu observar e avaliar a situação real da floresta na Serra do Caldeirão.
As duas observações e/ou sugestões apontadas por dois dos participantes encontram-se na
Tabela 2.

Tabela 2: Observações e/ou sugestões dos participantes
Técnica Florestal
“É importante que os dados e resultados do projecto sejam facultados às entidades
dinamizadoras e gestoras das ZIF’s, para um melhor trabalho de planeamento dos
mesmos.”

Representante de uma Junta de Freguesia
“Que continuem as iniciativas deste género (…). Parabéns pelo evento.”
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Conclusões do Projecto
O projecto Grinfomed + Medifire do programa INTERREG IIIB - MEDOCC
apresentava como objectivo principal o desenvolvimento de um sistema de apoio à previsão
de ocorrência de grandes incêndios florestais, o que foi unanimemente considerado como
um objectivo ambicioso e um dos principais desafios da gestão do fogo no Sul da Europa.
A organização deste seminário de apresentação, da responsabilidade da Associação de
Produtores Florestais da Serra do Caldeirão em parceria com a Direcção-Geral dos Recursos
Florestais, mereceu uma apreciação globalmente positiva por parte dos participantes. Os
objectivos do seminário foram cumpridos, com a apresentação dos resultados e produtos
desenvolvidos nas 3 linhas de trabalho do projecto pela equipa portuguesa para um painel
de participantes oriundos dos serviços de protecção civil, das autarquias locais e das
organizações de produtores florestais e de desenvolvimento local, portanto, utilizadores
finais potenciais dessa informação. De acordo com o inquérito realizado, os resultados e os
produtos apresentados foram considerados interessantes e úteis para as acções de DFCI
desenvolvidas por essas entidades e organizações.
A realização deste projecto no Algarve, no âmbito do Programa INTERREG, teve subjacente
as parcerias publico-privadas na sua execução, tendo contribuído para aprofundar o
conhecimento no domínio da DFCI na região.
Assim, na linha 1 foi realizado pelo ISA/CEABN um trabalho exaustivo de análise de dados
históricos, que permitiu uma melhor caracterização do regime do fogo no Algarve. Ficou
clara a expressão territorial que este fenómeno assume no Algarve, bem como se
identificaram os principais factores que contribuem para a ocorrência de grandes incêndios
florestais no Algarve. Constatou-se ainda que a esteva (Cistus ladanifer) é uma espécie
interessante para a avaliação do teor de humidade dos combustíveis finos vivos, numa
perspectiva da modelação do risco. No que concerne ao desenvolvimento da cartografia do
risco de incêndio, se bem que a componente estrutural tenha sido bastante desenvolvida,
com a produção dessa cartografia com resolução de 1km, já na sua componente dinâmica
não foi possível realizar um avanço tão evidente. Contudo, identificou-se a necessidade
urgente da instalação por parte do Instituto de Meteorologia de uma estação meteorológica
automática na Serra de Monchique, na medida em que esta é a zona que apresenta maior
risco de incêndio, sendo essa informação fundamental para aumentar a fiabilidade dos
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resultados do modelo. Em síntese, apesar dos estudos desenvolvidos e que permitiram
chegar aos algoritmos para a cartografia de risco integrado do Algarve, o projecto não
conseguiu alcançar o objectivo do desenvolvimento de uma metodologia comum para o arco
mediterrânico ocidental, naquele que era apontado como um dos objectivos principais do
projecto. Apesar disso, ficaram criadas as bases para a prossecução dessa linha de trabalho
em projectos futuros.
Na linha 2 do projecto foi possível desenvolver uma metodologia comum para a formulação
de orientações para a infra-estruturação do território. Tendo como base de trabalho a área
de intervenção das três ZIF propostas pela APFSC para a Serra do Caldeirão, foram
planeadas a rede de faixas de gestão de combustível, a rede viária florestal e a rede de
pontos de água. Do trabalho realizado em parceria técnica entre a DGRF (NF Algarve) e a
APFSC, foi proposta uma carta de prioridades de intervenção na zona de estudo, tendo por
critérios os elementos de risco (infra-estruturas humanas, vegetação e topografia) e o
comportamento do fogo. A realização deste estudo da priorização das intervenções é
fundamental para a política municipal de DFCI, na óptica da gestão eficaz dos recursos
financeiros. A visita de campo, contribuiu para aprofundar o debate sobre as propostas
apresentadas pelo projecto.
A linha 3, baseada no estudo da relação entre a informação disponível pela detecção remota
(satélites) e a vegetação, constituiu a componente mais científica do projecto. Alicerçada no
Departamento de Engenharia Florestal do ISA, foram realizados um conjunto de estudos
que resultaram na produção de uma cartografia de apoio à decisão no âmbito das
atribuições da DGRF e da ANPC. Foi ainda realizada a cartografia anual das áreas ardidas no
Algarve e Alentejo. Estudou-se também a modelação da acumulação de biomassa pós-fogo,
mas esta é uma linha de investigação que necessita de maior desenvolvimento, tal como
sucede com o estudo da variabilidade do teor de humidade dos combustíveis com recurso
aos satélites da NASA (TERRA e AQUA) equipados com sensores MODIS. A metodologia
usada na produção da cartografia dinâmica do risco de incêndio permitiu identificar o
momento em que poderá ocorrer um grande incêndio florestal, informação que se reveste
de enorme utilidade do ponto de vista operacional, mas não o local. Esta é sem dúvida uma
linha de investigação que merece continuar a ser desenvolvida.
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Em resumo, o projecto Grinfomed + Medifire do Programa Interreg IIIB - MEDOCC foi
um projecto importante para a região do Algarve, cujos resultados e produtos obtidos
resultaram da troca de experiências dos vários parceiros do Consórcio e permitiu aprofundar
o conhecimento associado à

ocorrência

dos grandes incêndios florestais no Arco

Mediterrânico Ocidental. Os resultados foram animadores e criaram as bases para um
trabalho futuro na previsão destas ocorrências. O financiamento desse trabalho surge como
o principal obstáculo no curto prazo.
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ANEXO I
(PROGRAMA DO SEMINÁRIO FINAL - “GRINFOMED + MEDIFIRE”)
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PROGRAMA
Barranco do Velho/APFSC
6 de Julho de 2007

9.30h Entrega de documentação
10.00h Abertura do Seminário
Dra. M.ª Valentina Tavares de Sousa (Pres. APFSC)
Eng. José Rosendo (DGRF/NF Algarve)
10.20h Apresentação do projecto INTERREG
“GRINFOMED + MEDIFIRE”
Eng.ª Ivete Strecht (DGRF/DSDFCI)
10.40h Apresentação da Linha 1
Dra. Susana Dias (ISA/CEABN)
Debate
11.20h Pausa para café
11.40h Apresentação da Linha 2
Eng. João Martins (DGRF/NF Algarve)
Debate
12.20h Apresentação da Linha 3
Eng. João Carreiras (ISA/DEF)
Debate
13.00h Interrupção dos trabalhos
Almoço
14.30h Visita de campo ao
Perímetro de Protecção Prioritária
Eng. José Pedro Albuquerque (APFSC)
16.30h Debate
Apresentação das conclusões
17.00h Encerramento
Eng. Paulo Mateus (Subdirector-Geral DGRF)
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ANEXO II

(LISTA DE PARTICIPANTES)
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LISTA DE PARTICIPANTES

Abílio Sousa

Junta Freguesia Ameixial

VISITA DE
CAMPO
Não

Ana Luísa Soares

ISA – Centro Ecologia

Não

C

Ana Santos

Aspaflobal

Não

C

Anita Santos

Junta Freg. Querença

Não

C

Azevedo Lopes

ICNB/Dep. AP Sul

Sim

C

Carla Cristo

APFSC

Sim

C

Célia Torrado

Não

M

Clara Sequeira

DGRF/Núcleo Florestal do
Algarve
C.M. Loulé – GTF

Sim

C

David Gonçalves

Junta Freg. S. Brás

Não

C

Esteve Canyameres

Não

M

Ezequiel

Director Ser. Inc. Florest.
GENCAT (Espanha)
AIDA

Não

C

Gilberto Pereira

APFSC

Sim

C

Hugo Pinto

Cumeadas

Sim

M

Ivete Strecht

DGRF/DSDFCI

Sim

M

João Carreiras

ISA/DEF

Sim

M

João Martins

M

João Meira

DGRF/Núcleo Florestal do Sim
Algarve
Bombeiros Volunt. S. Brás Sim

João Pinho

DGRF/DSDFCI

Sim

M

José Albuquerque

APFSC

Sim

M

José Rosendo

Não

M

Manuel Campeã

DGRF/Núcleo Florestal do
Algarve
C.M. Albufeira

Não

C

Manuel Nunes

Florestação Nordeste Alg.

Não

C

Manuel Viegas

Junta Freg. Querença

Não

C

Manuela Quadros

C.M.Tavira

Não

C

Miguel Galante

DGRF/DSDFCI

Sim

M

NOME

ENTIDADE
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Miguel Vieira

C.M. Tavira/GTF

Sim

C

Patrícia Cruz

Ass. In Loco

Não

C

Paula Lopes

ISA/CEABN

Sim

M

Paulo Mateus

DGRF/Subdirector-geral
DFCI
APFSC

Sim

C

Sim

M

Não

C

Rui Lourenço

Serv. Mun. Prot. Civil
Silves
Ass. Viver Serra

Não

C

Sandra Mesquita

ISA/CEABN

Não

C

Susana Dias

ISA/CEABN

Sim

M

Tadeu

Ass. Prod. Flor. do Mú

Não

C

Tânia Rodrigues

DGRF/DSDFCI

Sim

C

Telma Rasquinho

C.M. S. Brás de Alportel

Sim

C

Valentina Tavares

APFSC

Não

C

Vanessa Marques

Aflosul

Sim

C

Vasco

ANPC/CDOS Faro

Sim

C

Vasco

Aspaflobal

Não

C

Pedro Jesus
Rui Fernandes

OBSERVAÇÕES: (M) – Membro do consórcio
(C) – Convidado

DGRF – Direcção Geral dos Recursos Florestais
ISA – Instituto Superior de Agronomia
ASPAFLOBAL – Associação de Produtores Florestais do Barlavento Algarvio
ICNB – Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade
APFSC – Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão
AIDA – Associação Interprofissional para o Desenvolvimento da Produção e
Valorização da Alfarroba
DFCI – Defesa da Floresta Contra Incêndios
CEABN – Centro de Ecologia Aplicada Professor Baeta Neves
AFLOSUL – Associação de Produtores Florestais do Sudoeste Algarvio
SNBPC – Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil
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ANEXO III

(FOLHETO DE DIVULGAÇÃO DO SEMINÁRIO)
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ANEXO IV

(MODELO DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO SEMINÁRIO)
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FICHA DE AVALIAÇÃO
SEMINÁRIO – PROJECTO GRINFOMED + MEDIFIRE
Programa Interreg IIIB - Medoc
(Barranco do Velho, Loulé - Sede da APFSC)
6 de Julho de 2007
Responda, por favor, às questões colocando uma cruz em 1 (mau) a 5 (muito bom).
.

1

2

3

4

5

ORGANIZAÇÃO DO SEMINÁRIO
1. Organização e coordenação da acção
2. Instalações
3. Documentação e apoio

APRESENTAÇÕES
4. Meios audiovisuais utilizados
5. Clareza das exposições
6. Interesse dos assuntos apresentados
7. Aplicabilidade dos produtos desenvolvidos

VISITA DE CAMPO
8. Interesse da visita

OBSERVAÇÕES / SUGESTÕES

(Facultativo)
Nome:
Actividade Profissional:
E-mail:
Solicita-se a entrega junto do secretariado

Direcção-Geral dos Recursos Florestais

40/40

