
Incêndios, Solos
e Território:

 da ameaça à
sustentabilidade

Local:

Data:

Centro de Investigação de Montanha
Instituto Politécnico de Bragança

13 a 15 de outubro de 2021 

DATAS IMPORTANTESAPRESENTAÇÃO

LOCAL

CONTACTOS

Na sequência da criação da Rede Incêndios-Solo no 
seio da RISCOS, promoveu-se em 2015 o  I Seminário 
da Rede Incêndios-Solo, que teve lugar em Faro, na 
Universidade do Algarve, contando com a participação 
de investigadores nacionais e estrangeiros, intere-
ssados pelo debate das temáticas relacionadas com os 
impactes dos incêndios sobre os solos e as medidas 
para a sua mitigação.

Dando continuidade a esse evento, o II Seminário 
da Rede Incêndios-Solo será um momento de 
reunião de conhecimentos e de oportunidade para a 
reflexão sobre a temática que justificou a fundação e 
é a missão motivadora da Rede. Essa temática está 
forçosamente integrada numa dimensão territorial, 
na qual encontra sentido e pertinência. Porque é 
também nesta dimensão que se enfrentam os 
grandes desafios a vencer pelas sociedades atuais 
nas suas estratégias e ações para o desenvolvimento 
sustentável dos territórios.

CIMO - Centro de Investigação de Montanha
Instituto Politécnico de Bragança
Campus de Santa Apolónia
5300-253 BRAGANÇA

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos,
               Prevenção e Segurança
Apartado 32, EC Lousã
3200-955 Lousã (Portugal)
email: encontros@riscos.pt
Telf.: +351 239 992 251

15/06/2021 - Data limite para submissão de 
resumos de comunicações (orais 
e posters);

30/06/2021 - Data para comunicação da 
aceitação de resumos;

15/07/2021 - Data limite para inscrições com 
bonificação, incluindo a regu-
larização de inscrições por parte 
dos autores de comunicações;

31/07/2021 - Data limite para inscrições com 
o preço normal;

01/08/2021 - Data a partir da qual as inscrições 
sofrem agravamento do preço;
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Webpage:  https://iisris.riscos.pt/



OBJETIVOS PUBLICO ALVO

O II Seminário da Rede Incêndios-Solo propõe-se 
reunir resultados de investigação, recente e em 
curso, no âmbito dos impactos dos incêndios no 
solo, das correspondentes medidas de prevenção e 
mitigação, e dos processos de recuperação das 
funções ecossistémicas dos solos nas áreas ardidas.

Em paralelo, o Seminário pretende constituir-se 
como fórum de debate sobre a temática dos 
incêndios na sua relação com o uso do solo e com a 
gestão e conservação deste recurso, elementos que 
se entendem centrais para as orientações políticas 
que promovam a sustentabilidade dos territórios.

Comunidade científica, dirigentes e técnicos de 
organismos centrais, regionais e municipais do 
sector público e do setor privado, empresários, 
produtores e agentes locais, público em geral, com 
interesse na temática.

Dia 13/10/2021
09:00     Sessão de Abertura
10:00     Comunicações orais
11:00     Sessão posters durante o intervalo
11:30     Comunicações orais
13:00     Almoço (livre)
14:30     Palestra
15:45     Mesa Redonda:

“Melhor solo em territórios sustentáveis: 
perspetivas e ações sob a ameaça dos 
incêndios rurais”

20:00     Jantar Social do Seminário 

Dia 14/10/2021 (Visita de Estudo)

09:00     Partida (Transporte em autocarro)
Manhã:  Áreas afetadas por incêndios sob 
   acompanhamento experimental na 
      zona de Bragança: Parâmio, Aveleda
Almoço:   Restaurante “Bela Época”
Tarde: Povoamentos florestais de espécies 

    exóticas e autóctones (solo, serviços 
            do ecossistema, incêndios): Serra da 
            Nogueira

18:00     Chegada

Dia 15/10/2021

09:00     Comunicações orais
11:00     Sessão posters durante o intervalo
11:30     Comunicações orais
13:00     Almoço  (livre)
14:30     Palestra
15:45     Mesa Redonda:

“RIS: Efeitos dos Incêndios nos Solos:
Contributos da Investigação Científica”

18:00     Sessão de Encerramento

PROGRAMA

Dados para pagamento:
Banco: Caixa Geral de Depósitos |  Nome da Conta: RISCOS  |  IBAN: PT50 003502550023519283079 |  BIC/SWIFT: CGDIPTPL  |  NIF: 506 731 391

INSCRIÇÃO

Jantar
Social

Seminário
Viagem

de Estudo

50€

75€

30€

30€

50€

50€

125€ 50€30€

Inscrição
completa

120€

125€

175€

Jantar
Social

Seminário
Viagem

de Estudo

Estudantes de licenciatura
e mestrado

Profissionais, Institucionais e
Novos Associados da RISCOS

25€

50€

30€

30€

50€

50€

100€ 50€30€

Inscrição
completa

100€

110€

150€

Jantar
Social

Seminário
Viagem

de Estudo

75€

100€

30€

30€

50€

50€

150€ 50€30€

Inscrição
completa

130€

150€

200€

Até 15/07/2021 De 16/ 07/2021 a 31/07/2021 A partir de 01/08/2021

Os preços no seminário incluem: livro de resumos, certificados e material de divulgação.

Tipo de inscrição
(euros)

A taxa de inscrição não inclui qualquer seguro para os participantes ou acompanhantes, no que respeita a acidentes, doença ou perda de bens pessoais.

Associados da RISCOS;
Professores dos Ensinos Básico
e Secundário;
Estudantes de doutoramento e
pós-doutoramento;

Comissão Organizadora

Felícia Fonseca, IPBragança, RISCOS e  CIMO
Tomás de Figueiredo, IPBragança, RISCOS e CIMO
Ana Caroline Royer, IPBragança, CIMO
António Vieira, Univ. do Minho, RISCOS
Luciano Lourenço, Univ. de Coimbra, RISCOS e CEGOT

Apresentação de trabalhos

Serão acolhidos trabalhos científicos desenvolvidos no 
âmbito da temática do Seminário para apresentação sob a 
forma de comunicação oral ou de poster;

Os resumos aceites para apresentação do Seminário 
serão reunidos num Livro de Resumos a disponibilizar 
durante o evento.

Aos autores dos trabalhos selecionados e participantes 
do Seminário será proposta a preparação de trabalhos 
completos, com vista à sua publicação em número espe-
cial de revista internacional indexada.


