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13 de outubro de 2021

08:30
abertura do secretariado
registo e acolhimento dos participantes
distribuição da documentação

09:00 às 10:00 sessão de Abertura

10:00 às 11:00 sessão de comunicações orais

11:00 às 11:30 sessão de Posters e Pausa 

11:30 às 13:00 sessão de comunicações orais

13:00 às 14:30 almoço (livre)

14:30 às 15:45

Conferência
“Gestão do fogo e dos seus impactes no solo”
Fábio silva, adjunto de operações da Força especial de Proteção civil, da autoridade 
nacional de emergência e Proteção civil

15:45 às 18:00 mesa Redonda
“Melhor solo em territórios sustentáveis: perspetivas e ações sob a ameaça dos incêndios rurais”

20:00 Jantar social do seminário (inscrição obrigatória)
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09:00 às 12:30 Áreas afetadas por incêndios sob acompanhamento experimental na zona de bragança:
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12:30 às 14:00 almoço: restaurante “bela Época”

14:00 às 17:30

Povoamentos florestais de espécies exóticas e autóctones (solo, serviços do 
ecossistema, incêndios):
serra da nogueira
Visita a lamas de Podence (casa do careto)
Parque natureza do azibo

18:00 chegada

Programa Geral / General Programme
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registo e acolhimento dos participantes
distribuição da documentação
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11:15 às 11:30 Pausa
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13:00 às 14:30 almoço (livre)
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Programa Geral / General Programme
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13 de outubro de 2021
manhã

Hora ID Autor(es) Título da Comunicação

10:00 - 10:10 11 anabela simões 
salvador almeida

os IncêndIo FloresTaIs, como 
ProTeGer as PoPulaçÕes e a FloresTa

10:10 - 10:20 6 alba lombao Vázquez 
montserrat díaz-raviña

ProblemÁTIca de los IncendIos 
ForesTales en el ParQue naTural a 

baIXa lImIa-serra do XurÉs

10:20 - 10:30 27 sílvia nobre

leGIslaçÃo PorTuGuesa de combaTe a 
IncêndIos FloresTaIs em meIo rural – 
breVe reFleXÃo acerca da eFIcÁcIa da 

sua aPlIcaçÃo no TerrITórIo

10:30 - 11:40 32 João Gonçalves 
luciano lourenço

ordenamenTo FloresTal e rIsco de 
IncêndIo.  um caso de esTudo enTre 

os rIos mondeGo e ceIra

10:40 - 11:00 debate

moderadora: Prof.ª doutora Felícia Fonseca sala: auditório alcínio miguel

apresentação de comunicações / Presentation of Communications

sessão 1 de comunicações orais
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sessão 2 de comunicações orais 
moderador: Prof. doutor Juan Carlos Póvoa Muñoz sala: auditório alcínio miguel

apresentação de comunicações / Presentation of Communications

Hora ID Autor(es) Título da Comunicação

11:30-11:40 21

ana caroline royer 
adriana Xavier Pereira 
Tomás de Figueiredo 
Felícia Fonseca 
Zulimar Hernández

caracTerÍsTIcas dos solos de Áreas 
ardIdas de braGança (ne PorTuGal) 

com dIFerenTes PerÍodos de 
recuPeraçÃo Pós-IncêndIo

11:40-11:50 36

carlos Pinto 
albano Figueiredo 
adélia nunes 
cátia antunes  
sofia Knapic 
luciano lourenço

o rIsco de IncêndIo FloresTal em 
Áreas de InTerFace urbano-FloresTal. 
esTudo de caso no munIcÍPIo da serTÃ

11:50-12:00 31

bruno martins 
bruno monteiro 
cátia cunha 
marcelo melo 
adélia nunes

Processos de erosÃo HÍdrIca na serra 
da FolGosa (maIa)

12:00-12:10 18
daniela aparecida Freitas 
Felícia Fonseca 
Tomás de Figueiredo

esTabIlIdade da aGreGaçÃo: um 
IndIcador FÍsIco da QualIdade do solo

sensÍVel aos ImPacTos sobre o mesmo

12:10-12:20 26
Joana silva 
Jan Jacob Keizer 
antonio Girona-García

mITIGaçÃo da erosÃo Pós-FoGo em 
mIcro bacIas aTraVÉs da uTIlIZaçÃo de 

barreIras de madeIra

12:20-12:30 23

ana Isabel machado 
dalila serpa 
Jacob Keizer 
lIFe-reForesT 
consortium

PoTencIal dos GeoTubos como uma 
noVa esTraTÉGIa de mITIGaçao de 
erosÃo aPós IncendIo FloresTal

12:30-12:40 8

montserrat díaz-raviña 
maría Teresa Fontúrbel lliteras 
angela martín Jiménez 
cristina Fernández Filgueira

recuPeracIón de suelos ForesTales 
Quemados en la Zona TemPlado 
HÚmeda (no PenÏnsula IbËrIca): 

reFleXIones Tras 40 aÑos de esTudIo

12:40 - 13:00 debate

13 de outubro de 2021
manhã
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15 de outubro de 2021
manhã

Hora ID Autor(es) Título da Comunicação

09:00-09:10 12

selma b. Pena 
manuela raposo magalhães 
natália s. cunha 
ana müller  
maria Inês adagói

TransFormaçÃo da PaIsaGem rural - 
onde, QuanTo e o Quê? 

09:10-09:20 14

ana catarina sequeira 
Iryna skulska 
Vanda acácio 
Francisco rego 
conceição colaço

TerrITórIos susTenTÁVeIs: dImInuIr o 
rIsco, ValorIZar a FloresTa

09:20-09:30 7
concepción García redondo 
montserrat díaz raviña 
alba lombao Vázquez

esTudIo del rÉGImen de IncendIos 
en el concello de lobIos (ParQue 

naTural a baIXa lImIa-serra do XurÉs)

09:30-09:40 16 emanuel de oliveira 
conceição colaço

anÁlIse de IncIdenTes Pelo uso do 
FoGo

09:40-09:50 17 andré bazenga 
José Góis

PerceçÃo do rIsco de IncêndIo 
assocIado ao emPreGo de arTIGos de 

PIroTecnIa em esPaços ruraIs

09:50-10:00 29

José manuel rocha 
antónio Vieira 
antónio bento-Gonçalves 
Xavier Úbeda

anÁlIse da reGeneraçÃo da VeGeTaçÃo 
Pós-FoGo aTraVÉs de ImaGens landsaT 

em Áreas ardIdas do munIcÍPIo de FaFe, 
enTre 1984 – 2019

10:00-10:10 2

Juncal espinosa  
carmen Hernando 
mercedes Guijarro 
cristina carrillo 
Javier madrigal

resIsTencIa de la corTeZa arbórea a 
la Quema PrescrITa en PInares de la 

PenÍnsula IbÉrIca

10:10-10:20 13
João Ferreira da silva 
selma b. Pena 
manuela raposo magalhães

landscaPe TYPoloGIes as a Tool To 
InForm PolIcY and Increase THe 
resIlIence oF landscaPes To FIre

10:20-10:30 24
maria luísa Franco 
selma b. Pena 
manuela raposo magalhães

deFInInG PrIorITY InTerVenTIon 
areas For FIre-resIlIenT landscaPes In 

cenTro reGIon - PorTuGal

10:30 - 11:00 debate

moderadora: Prof.ª doutora Helena Fernandez sala: auditório alcínio miguel
sessão 1 de comunicações orais

apresentação de comunicações / Presentation of Communications
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moderador: Prof. doutor Fernando martins sala: auditório alcínio miguel

Hora ID Autor(es) Título da Comunicação

11:30-11:40 20

Felícia Fonseca 
cristina delerue matos 
Teresa Valente 
manuela carvalho 
Tomás de Figueiredo

uso do FoGo conTrolado como 
FerramenTa de GesTÃo da VeGeTaçÃo 
em Áreas de monTanHa: eFeITos nas 

ProPrIedades FÍsIcas do solo 

11:40-11:50 5

nicasio T. Jiménez-morillo  
nuno Guiomar 
ana Z. miller  
José a. González-Pérez 
Gonzalo almendros

molecular cHaracTerIZaTIon oF 
orGanIc maTTer In PosT-FIre 

resTored soIl

11:50-12:00 4

Jéssica roque 
J. Pissarra 
Â. brito 
r. mota 
P. oliveira 
P. Tamagnini

Green reHabIlITaTIon sYsTem 
For burned soIls based on THe 

InoculaTIon oF naTIVe cYanobacTerIa 
and mIcroalGae (Greenrehab): IsolaTIon 

and caracTerIZaTIon oF THe 
PHoToauToTroPHIc orGanIsms 

12:00-12:10 10

melissa méndez lópez 
Felicia Fonseca 
Tomas de Figueiredo 
manuel arias estévez 
Juan carlos nóvoa muñoz

VarIacIón de los nIVeles de Hg en 
dIFerenTes HorIZonTes de un suelo 

ForesTal someTIdo a un 
ncendIo PrescrITo

12:10-12:20 25

oscar González-Pelayo 
Joana silva 
akli benali 
bruno a. aparício 
João Pedro nunes

FrIsco. manaGInG FIre-Induced rIsKs 
oF WaTer QualITY conTamInaTIon. 

lInKInG saTellITe-derIVed burn 
seVerITY WITH FIeld esTImaTes

12:20-12:30 34

Juliana monteiro 
Inês domingues 
miguel brilhante 
João serafim 
cristina branquinho

PosT-WIldFIre VeGeTaTIon 
reGeneraTIon In Quercus PYrenaIca 

WIlld. ForesTs

12:30-12:40 28

antónio Vieira
antónio bento-Gonçalves
José manuel rocha
sarah moura santos

Processos erosIVos em Áreas aFeTadas 
Por IncêndIos FloresTaIs: o IncêndIo 

de braGa em 2017

12:40 - 13:00 debate

15 de outubro de 2021
manhã

sessão 2 de comunicações orais

apresentação de comunicações / Presentation of Communications





PosTeRs
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ID Autor(es) Título da Comunicação

22

ana caroline royer
Fernanda Zanella alves
Tomás de Figueiredo
Felícia Fonseca
Zulimar Hernández

IncêndIos FloresTaIs na reGIÃo norTe de 
PorTuGal. Áreas ardIdas, recorrêncIa e classe de 

uso do solo aFeTadas enTre 1990 e 2018

1 carla caroça IncêndIos FloresTaIs em PorTuGal

35

carlos Pinto 
Pedro saloio 
diogo martinho 
diogo antunes 
adélia nunes

a GesTÃo da PaIsaGem Para aumenTar a resIlIêncIa 
aos IncêndIos: PerceçÃo da PoPulaçÃo do sabuGal 
sobre o ProGrama de TransFormaçÃo da PaIsaGem

3 mário Talaia
mInImIZar o rIsco de FoGo em amonToados 

de sobranTes FloresTaIs, aTraVÉs da educaçÃo 
escolar

15
Fernando Granja-martins 
Filipe Pereira 
Helena maria Fernandez

monITorIZaçÃo de Perdas de solo aPós IncêndIo 
FloresTal. um caso de esTudo na serra de 

moncHIQue

33

Juliana monteiro 
anita antoninka 
matthew bowker 
cristina branquinho

THe eFFecTs oF soIl burn seVerITY on FIre-moss 
GroWTH and esTablIsHmenT

19

Filipe madeira 
Tânia marques 
silvana costa 
sónia Geraldes 
Zulimar Hernández

uso de arTroPodos como bIondIcadores da 
dInÂmIca de recuPeraçÃo do solo Pós-IncêndIo 

sessão de Posters
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