
 

 

A FLORESTA E O FOGO NOS TEMPOS DA PANDEMIA 

Reflexão promovida pelo CoLAB ForestWISE agora em livro 

 

“A Floresta e o Fogo nos tempos da pandemia” é o primeiro livro editado exclusivamente pelo 

CoLAB ForestWISE - Laboratório Colaborativo para a Gestão Integrada da Floresta e do Fogo, 

que conta com o contributo de 62 especialistas e individualidades de múltiplos setores da nossa 

sociedade. 

O livro é uma compilação de 54 textos que resultam do Fórum Virtual organizado pelo ForestWISE 

em plena pandemia, no qual participaram diversos convidados que procuraram responder a 

questões sobre os impactos da pandemia e consequentes mudanças esperadas para os setores da 

floresta e do fogo em Portugal. 

“Este é um marco na história do ForestWISE, constituindo este livro mais um elemento disruptivo, 

diferenciador e marcante nos setores da floresta e do fogo, revelando não só a nossa ousadia e 

atenção a cada realidade e contexto, mas também a nossa preocupação com os agentes do setor, 

com os nossos associados, parceiros, a sociedade e as pessoas”, disse Carlos Fonseca, Diretor 

Científico e Tecnológico do ForestWISE, durante o lançamento do livro que ocorreu no dia 14 de 

dezembro.  

Por outro lado, José Manuel Mendonça, Presidente do Conselho de Administração do INESC TEC e o 

primeiro Presidente do Conselho de Administração do CoLAB ForestWISE, mencionou que “uma 

circunstância excecional, como foi a pandemia, exige uma atitude excecional, e este livro é também 

o resultado de uma atitude excecional do ForestWISE e de toda a sua equipa”. 

O evento realizou-se na Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, no Porto, e contou com a 

presença dos autores, editores, equipa executiva do ForestWISE e de vários convidados relevantes 

nos setores da floresta e do fogo em Portugal. 

Para mais informações: media@forestwise.pt  

 

 

 

 

mailto:media@forestwise.pt


 

 

Sobre o ForestWISE: 

O ForestWISE - Laboratório Colaborativo para Gestão Integrada da Floresta e do Fogo é uma Associação 

de direito privado, sem fins lucrativos, dotada de personalidade jurídica. Tem como objetivo promover a 

gestão integrada da floresta e do fogo através de atividades de (co)investigação, inovação e transferência 

de conhecimento e de tecnologia com vista a contribuir para uma gestão florestal mais sustentável em 

Portugal, a valorização dos produtos e serviços florestais, a redução das consequências negativas dos 

grandes incêndios rurais, o aumento da competitividade do setor florestal português, a dinamização do 

desenvolvimento sustentável nos territórios de baixa densidade e a promoção do emprego científico. O 

ForestWISE atua como elemento aglutinador entre a indústria, a academia e administração pública, 

alavancando o conhecimento existente nos centros de saber e aplicando-o na resolução de problemas 

concretos, atuais e emergentes das empresas e dos setores da floresta e do fogo, indo ao encontro dos 

grandes desafios societais. 

www.forestwise.pt  

 

Presidente do Conselho de Administração do INESC TEC e Professor Catedrático no 

Departamento de Engenharia e Gestão Industrial da Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto 
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