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O ForestWISE, enquanto Laboratório Colaborativo mobilizador da investigação
aplicada e da cocriação e transferência de conhecimento na área da gestão
integrada da floresta e do fogo, pretende contribuir para o grande desafio causado pela COVID-19 através da organização da iniciativa “A floresta e o fogo
nos tempos da pandemia”.

INSCRIÇÃO

Na sequência da criação do repositório, com links para artigos e publicações
técnico-científicas relevantes sobre diversos aspetos relacionados com a floresta e o fogo no contexto da COVID-19, o ForestWISE organiza este Fórum Virtual com o objetivo de recolher e partilhar as opiniões de experts que refletirão
sobre os seguintes temas:
a) Como vão sair destes tempos de pandemia os setores relacionados com
a floresta e o fogo?
b) O que vai mudar nestes setores devido à pandemia?
A iniciativa é dirigida à comunidade científica, empresarial e institucional, sendo aberta a todos os interessados. A participação é gratuita mediante inscrição
prévia.
Os participantes são convidados a partilhar as suas reflexões com o painel de
experts.

MOTIVAÇÃO E CONTEXTO
• Período de uma pandemia global, afetando dezenas de países, alguns dos
quais com realidades próximas da nossa (países da Região Temperada, na sub-região Mediterrânica);
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• Indefinição quanto à duração da ameaça do SARS-COV-2;
• Parte da organização social, industrial e económica terá de se reorganizar na
sequência do impacto e das incertezas causadas pela pandemia;

Moderação: Abílio Pereira Pacheco

• Emergem assim novos desafios científicos, tecnológicos, sociais, económicos
e de políticas públicas, perante as crescentes limitações impostas ao tecido
económico e social – de natureza financeira, de mobilidade e de contacto –
ameaçando rumos traçados anteriormente;

ForestWISE

• O ForestWISE, enquanto estrutura mobilizadora da investigação aplicada e
da transferência e cocriação de conhecimento na área da gestão integrada da
floresta e do fogo, deve contribuir para fazer face a estes desafios, durante a
pandemia, no co-COVID-19 e preparando o pós-COVID-19.

MODELO DE ORGANIZAÇÃO
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• Cada expert presente no painel, constituído apenas por practitioners, terá
10 minutos para refletir sobre as duas questões propostas, em duas rondas de
auscultação, 5 minutos em cada uma delas;
• Um formulário divulgado previamente (no site), permitirá recolher questões
dos interessados, dirigidas ao painel, as quais serão distribuídas, antecipadamente, aos experts no painel;
• Um conjunto de personalidades, cobrindo um amplo espectro de saberes,
será convidado para assistir, estando à partida convidado para escrever um
comentário livre (2 a 5 páginas) sobre as questões abordadas;
• Esses comentários, em conjunto com o resumo do evento (preparado pelo
ForestWISE) e eventuais textos redigidos por practitioners, serão coligidos
numa publicação que poderá assumir o formato de “livro”;
• O Fórum Virtual contará com a assistência de convidados (limitada a 250),
nomeadamente, a equipa executiva do ForestWISE, os membros associados, os
parceiros, outros stakeholders relevantes e será também aberto ao público em
geral, mediante inscrição.
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SOBRE O DESAFIO QUE ENFRENTAMOS...
Esta iniciativa do ForestWISE visa contribuir para o diálogo entre empresas,
organizações públicas e academia, sobre os desafios atuais e futuros colocados
pela COVID-19*, nomeadamente, na perspetiva económica (impacto ao longo
de toda a cadeia de valor), na perspetiva social (impacto no combate dos
fogos rurais e proteção civil) e na perspetiva ecológica (impacto na silvicultura
preventiva, na prevenção de fogos rurais e no ecossistema).
– De que precisamos para, coletivamente, responder à crise que atravessamos?
– Que caminhos são viáveis do ponto de vista económico, mas social e ecologicamente aceitáveis, para emergir após a batalha contra o SARS-COV-2, no
âmbito do vasto espectro de setores relacionados com a gestão integrada da
floresta e do fogo?
Meramente como ponto de partida, sem pretender circunscrever a discussão,
desde já são propostos os seguintes temas e desafios para reflexão prévia:
• Sensibilização e preparação das populações;
• Extensão rural junto de proprietários rurais, pastores e outros agentes gestores do território;
• Colapso dos processos gestores de paisagem (pastorícia, por exemplo) por
causa das quebras temporárias das cadeias de distribuição ou escoamento de
produtos;
• Impactos nos processos de fiscalização e de vigilância e potencial que a
tecnologia pode trazer para resolver constrangimentos e libertar recursos. E
como é que o potencial tecnológico e a necessidade de presença humana das
polícias se compatibilizam;
• Gestão da emergência (não apenas a sua logística), incluindo disponibilidade
e segurança, o planeamento estratégico e o planeamento operacional, a comunicação e a ligação no teatro de operações (TO), entre outros.

POTENCIAIS RESULTADOS
• Elencar os problemas que afetam o setor florestal, sistematizando-os e encontrando pontos comuns, definindo propostas de solução concretas, setoriais
e intersetoriais (fileiras);
• Antevisão das alterações previsíveis no panorama competitivo e em termos
de regulamentação;
• Identificação das adaptações necessárias às medidas de prevenção e combate aos fogos rurais;
• Mudança de atitudes face aos ecossistemas e aos seus serviços, na ótica da
sustentabilidade ambiental, social e económica;

SABER MAIS

forestwise.pt/pandemia

INSCRIÇÃO

forestwise.pt/pos-covid-19

AGENDA

14:30 ABERTURA

Carlos Fonseca
CTO ForestWISE

João Paulo Catarino
Secretário de Estado da
Conservação da Natureza,
das Florestas e do
Ordenamento do Território

PAINEL | EXPERTS |
14:45 1.ª RONDA
16:00 2.ª RONDA
Moderação: Abílio Pereira Pacheco
Investigador Sénior do
ForestWISE

17:25 ENCERRAMENTO

José Manuel Mendonça
Presidente do Conselho
de Administração do
ForestWISE

• Produção de orientações para informação de políticas públicas no âmbito da
floresta e do fogo, durante a pandemia (co-COVID-19) e no pós-COVID-19;
• Identificação da alteração das necessidades de investigação nacional e internacional nas áreas da floresta e do fogo e adaptação de medidas a sugerir
(tipo de apoios e verbas) neste cenário;
• Identificação de linhas de atuação a privilegiar (novas ou reforço das já
existentes);
• Identificação de lições e boas práticas, visando a preparação para futuras
situações análogas;
• Reflexão sobre implicações para a estratégia de investigação e transferência
de tecnologia no âmbito do ForestWISE;
• Análise de alternativas na transformação em curso (benchmarking internacional).
* A longo prazo, contribuindo para aumentar a preparação e resiliência em situações similares que
venham a ocorrer.
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