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2º Workshop –Projetos de Investigação Científica e 

Desenvolvimento Tecnológico no âmbito da Prevenção 

e Combate a Incêndios Florestais 

Há cerca de um ano, em fevereiro de 2020, realizou-se em Coimbra, por iniciativa 
de um conjunto de investigadores, o 1º Workshop de projetos que foram aprovados 
no Concurso de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico no Âmbito 
da Prevenção e Combate a Incêndios Florestais de 2017, promovido pela Fundação 
para a Ciência e Tecnologia (FCT). Atualmente, muitos destes projetos encontram-
se numa fase avançada de desenvolvimento. Por outro lado, existe uma nova série 
de projetos do mesmo concurso, do ano seguinte, 2018, que recentemente 
perfizeram um ano de execução. 

No corrente ano, será realizada a 2ª edição do Workshop, onde 29 dos projetos 
destes dois concursos irão apresentar os desenvolvimentos e resultados 
conseguidos até ao momento. A organização do “2º Workshop - Projetos de 
Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico no âmbito da Prevenção e 
Combate a Incêndios Florestais” é partilhada por alguns projetos que decorreram 
daqueles concursos promovidos pela FCT, nomeadamente os projetos FireStorm, 
FireFront, MCFire, House-Refuge e IMFire. 

Neste ano de 2021, em que a saúde pública continua a condicionar as atividades de 
grande parte da sociedade, também a organização do Workshop se viu impedida de 
o realizar de forma presencial. Este Workshop decorrerá em formato online, via 
plataforma ZOOM, com três sessões distintas, dedicadas a três temas, tal como se 
apresenta no programa seguinte – para aceder a uma versão completa clique aqui 

30 de abril de 2021 
Gestão do risco e do território  

07 de maio de 2021 
Comport. do fogo e apoio à decisão  

14 de maio de 2021 
Recuperação e aspetos sociais 

 09:30 – 10:00 Abertura 
 

09:30 – 09:45 Abertura 
 

09:30 – 09:45 Abertura 

10:00 – 10:15 
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10:15 –10:30 McFIRE 
 

10:00 – 10:15 Eye in te Sky 
 

10:00 – 10:15 CHARCLEAN 

10:30 – 10:45 SCAPE FIRE 
 

10:15 – 10:30 FireLoc 
 

10:15 – 10:30 GreenRehab 

10:45 – 11:00 ArRiscO 
 

10:30 – 10:45 MODFIRE 
 

10:30 – 10:45 FEMME 

11:00 – 11:15 Intervalo 
 

10:45 – 11:00 Intervalo 
 

10:45 – 11:00 Intervalo 
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BioFirEx 
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11:30 – 11:45 House-Refuge 
 

11:15 – 11:30 FireStorm 
 

11:15 – 11:30 EROFIRE 

11:45 – 12:00 PEST(bio)CIDE 
 

11:30 – 11:45 Extreme 
 

11:30 – 11:45 LidSau 

12:00 – 12:15 DECFIRE 
 

11:45 – 12:00 IMFire 
 

11:45 – 12:00 ECO.FIRE 

12:15 – 12:30 foRESTER 
 

12:00 – 12:15 DIF-Jacket 
 

12:00 – 12:15 FRISCO 

12:30 – 13:00 Debate 
 

12:15 – 12:30 People&Fire 
 

12:15 – 12:30 CLEANFOREST 

    
12:30 – 13:00 Debate 

 
12:30 – 13:00 Debate 

        
13:00 Encerramento 

 

As três sessões do Workshop sobre Projetos ICDT no âmbito da Prevenção e 
Combate a Incêndios Florestais irão decorrer nos dias 30 de abril, 7 e 14 de maio. A 
participação neste Workshop é gratuita, mas carece de inscrição prévia  que pode 
ser realizada em: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_8FHX2BjsTbqysIzl16WeVA 
 
 

https://www.adai.pt/site/index.php?process=download&id=423&code=hVQTYSre
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No caso de haver um excesso de inscrições, o Workshop será transmitido em direto 
no canal do CEIF no YouTube (www.youtube.com/user/CEIF2011).  

Para além do seu papel de coorganizador, o Projeto House-Refuge irá realizar uma 
apresentação que decorrerá pelas 11:30h do dia 30 de abril, integrada no tema 
“Gestão do Risco e do Território”. A apresentação será posteriormente 
disponibilizada no website do Projeto. 
 

http://www.youtube.com/user/CEIF2011

