Em qualquer parte do mundo a
política centrada na extinção não
resolve o problema dos incêndios
florestais e será ineficaz perante o
cenário de condições meteorológicos extremas mais intensas e
frequentes decorrentes das alterações climáticas, que favorecerão o
aparecimento de incêndios com
comportamentos catastróficos.

O projeto está organizado em 16
tarefas distribuídas por 6 módulos

O principal objetivo de FIREXTR
é compreender os processos
biofísicos e humanos que
explicam a ocorrência de incêndios extremos e os seus impactes
para desenvolver estratégias
mais eficientes de prevenção,
preparação do risco de incêndio e
criar sociedades e ecossistemas
mais resilientes.

Módulo 1
Interação entre fogo, clima, condições meteorológicas e comportamento humano em condições
extremas

A resposta adequada baseia-se na
implementação de um novo modelo
de prevenção que integre as medidas preventivas atuais com novas
atividades associadas à valorização
social, ambiental e económica dos
territórios com risco de incêndio
florestal. Os incêndios extremos
não são uma inevitabilidade, pelo
que as comunidades e as sociedades têm de se prevenir e preparar,
atempadamente, para este tipo de
eventos.

FST- Fire Smart Territory

A ideia chave do projeto assenta
no conceito inovador de “FSTFire Smart Territory” , um modelo
capaz de reduzir a ocorrência de
incêndios florestais, incluindo os
de natureza catastrófica, através
da intervenção simultânea na
paisagem e na sociedade dos
territórios com risco de incêndio.

estrutura

A resposta a este desafio não pode
ser reativa e focada na emergência,
sobretudo porque os custos serão
insuportáveis e mesmo assim sem
garantia de reunir as condições de
segurança dos operacionais durante o combate e de evitar elevados
danos.

objetivos

desaf io

Módulo 2
Relação entre a paisagem e os
incêndios extremos: construção
de paisagens resilientes

Módulo 3
Os incêndios extremos: comportamento e regime

Módulo 4
Prevenção, preparação, resposta
e recuperação: respostas individuais, sociais e institucionais

Módulo 5
“Fire Smart Territory”: conceptualização e implementação

Módulo 6
Disseminação dos resultados do
projeto
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FIREXTR
Prevenir e preparar a sociedade
para eventos extremos de fogo:
o desafio de ver "a floresta" e
não somente as "árvores”

