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Por motivos imprevistos, a publicação desta obra dilatou-se no tempo muito mais do que seria desejável.
Apesar do desfasamento entre a entrega dos originais e a sua publicação, muitos dos assuntos mantêm-se,
desafortunadamente, de grande atualidade.

NOTA DE ABERTURA

A primeira edição do “Diálogo entre Ciência e Utilizadores” decorreu na Faculdade
de Letras da Universidade de Coimbra, a 16 de maio de 2014, e, logo nessa primeira
reunião ,foi anunciada a realização de um segundo “Diálogo”, que se iria realizar na
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, o qual se veio a realizar no ano seguinte,
mais precisamente no dia 30 de setembro de 2015 e que se centrou na abordagem de
“Os incêndios florestais. Em busca de um novo paradigma”.
Como sucedeu com o anterior, também agora se dão à estampa as comunicações que nele
foram apresentadas, de acordo com a sequência da respetiva apresentação, ainda que desta vez
com um substancial atraso. Todavia, entendemos que isso é preferível à sua não publicação.
Assim, após a sessão de abertura, o primeiro painel, que deu “A Palavra aos
Académicos”, contou com quatro intervenções de especialistas, provenientes de três
universidades distintas: Coimbra, Minho e Porto. Coube aos signatários abrir e fechar
este painel, respetivamente, com o Prof. Doutor Luciano Lourenço, da Universidade de
Coimbra, a proferir, nessa abertura, uma palestra sobre “Incêndios florestais em Portugal
continental. Degradação da paisagem ou reabilitação após as cinzas?”.
Seguiu-se-lhe a intervenção do Prof. Doutor António Bento Gonçalves, da Universidade
do Minho, que tratou da “Intensidade, severidade e recorrência, três conceitos-chave no estudo
dos incêndios florestais”, uma comunicação em coautoria com a Doutoranda Flora Ferreira
Leite e o Prof. Doutor António Vieira, ambos da Universidade do Minho.
A continuação, a Prof.ª Doutora Adélia Nunes, da Universidade de Coimbra dissertou
sobre a “Tendência dos Incêndios florestais em Portugal continental (1980-2014): que ilações
para o planeamento do território?”.
Encerrou este painel a Prof.ª Doutora Fantina Tedim, da Universidade do Porto, com
uma conferência sobre “As causas e as motivações dos incêndios florestais na região norte de
Portugal”, realizada em coautoria com Vittorio Leone, Professor aposentado da Università
degli Studi della Basilicata, de Potenza, Itália, com o Mestre Francisco Gutierres, do Centro
de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, e os Licenciados Fernando Correia e
Catarina Magalhães, da Faculdade de Letras do Porto.
Depois de um breve intervalo, seguiu-se o segundo painel, dedicado à “Interação
entre Académicos e Operacionais”, o qual contou com duas intervenções: A primeira
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delas, da autoria de Christophe Bouillon, do Irstea, Institut National de Recherche en
Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture, e da Prof. Doutora
Fantina Tedi, que se centrou no tema “Os incêndios na interface urbano-florestal: questões
metodológicas e de gestão”. Seguiu-se-lhe a comunicação “Os mega-incêndios em Portugal:
6

desafios para a gestão”, da autoria das Profªs. Doutoras Fantina Tedim, Carmen Ferreira e
Helena Madureira, da Universidade do Porto, e dos Dr.s Alexandre Vasquéz Rodriguez
e João Martins, mas que por não ter sido entregue para publicação, não pôde ser dada
à estampa.
Após um intervalo para almoço, os trabalhos foram retomados ao início da tarde,
com um painel em que foi dada “A palavra aos Operacionais”, tendo o Coronel Luís
Neri, Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, dissertado sobre
“A interface urbano-florestal na RAM como ambiente de dificuldade extrema para a
intervenção coordenada e racional dos corpos de bombeiros em incêndios florestais”. Após esta
intervenção, seguiu-se uma “Sessão em grupos de trabalho”.
Depois de uma pausa para café, a reunião fechou com uma mesa redonda sobre
“A extinção e a prevenção: que equilíbrio possível?”, onde foram apresentadas as
propostas e as conclusões de cada um dos grupos de trabalho, à qual se seguiu a sessão de
encerramento, com que terminou esta reunião.
Estamos certos de que este segundo Diálogo terá dado um importante contributo
para uma reflexão séria sobre os incêndios florestais em Portugal e, para que aqueles que
não tiveram possibilidade de nele participar também possam usufruir dos assuntos aí
tratados, publicamos as diferentes intervenções que, deste modo, não só perpetuam a
realização desta reunião, mas também permitem disponibilizar para um público mais
vasto os conteúdos dos assuntos então abordados.
Boas leituras!
Coimbra, 7 de setembro de 2018
Luciano Lourenço

Painel:
“A Palavra aos Operacionais”

Capítulo VI

A interface urbano - florestal na R e g i ã o
Aut ó no m a da Madeira co m o a m biente de
dificuldade e x tre m a para a interv en ç ã o
coordenada e racional dos corpos de
bo m beiros e m inc ê ndios florestais
T H E U R B A N - F O R E S T I N T E R FAC E I N T H E
AU T O N O M O U S R E G I O N O F M A D E I R A A S A N
E X T R E M E LY D I F F I C U LT E N V I R O N M E N T F O R T H E
C O O R D I N AT E D A N D R AT I O N A L I N T E RV E N T I O N O F
FIRE BRIGADES IN FOREST FIRES

Luís Guerra Neri
Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM
luis.neri@procivmadeira.pt

Sumário: A crescente importância do espaço situado entre a área florestal e o
território urbanizado tem levado os responsáveis públicos a encontrar
novas soluções para responder aos inúmeros incêndios florestais que, nos
últimos anos, têm assolado a ilha da Madeira. A intervenção conjunta e
coordenada de várias componentes, meios operacionais e de apoio, com uma
tónica especial nas ações de prevenção, seja ela estrutural ou operacional,
com meios adequados e recursos humanos treinados, com atividades de
sensibilização e informação à população permanentes e participativas,
são as ações indutoras de uma nova realidade em prol da segurança da
população, seus bens e do ambiente.
Palavras‑chave: Prevenção, sensibilização, segurança, conjunta, coordenação.
Abstract: The growing importance of the area between widland and urbanized
territory has led public officials to find new solutions to tackle the
numerous forest fires that have plagued the island of Madeira in recent
years. Joint, coordinated intervention combining various components,
Data da entrega para publicação a 9 de outubro de 2017.
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operational resources and support are being deployed. There is special
emphasis on preventive action, whether this is structural or operational,
utilizing appropriate facilities and trained human resources, but awareness
and information activities for the permanent and participative population
138

are also among the actions of inducing a new reality striving for the safety
of the people, their property and the environment.
Keywords: Prevention, awareness, safety, joint, coordination.

A interface urbano-florestal na Região Autónoma da Madeira como ambiente de dificuldade extrema para a
intervenção coordenada e racional dos corpos de bombeiros em incêndios florestais

Generalidades
O Arquipélago da Madeira tem uma área florestal natural que se aproxima dos 16.200
hectares o que corresponde a cerca de 47 % da área de Floresta e outras áreas arborizadas;
em termos de área de floresta cultivada, os valores rondam os 16. 500

hectares,

correspondendo a cerca de 48 % da área anteriormente referida. Salientam-se os grupos
de concelhos do Norte, Oeste e Este com valores de áreas consideráveis, tanto no que diz
respeito a “Floresta e outras áreas arborizadas” como “matos e herbáceas”.
Tendo em linha de conta que os concelhos do Funchal, Santa Cruz e Câmara de
Lobos são os que detêm a maior percentagem de área habitável (cerca de 190 000 habitantes – 70 %) e que, por sua vez, nestes concelhos também se verifica uma grande parte de
povoamentos de pinheiro-bravo, eucalipto e outras espécies (excluindo a Laurissilva), é
aqui que a fronteira entre o meio urbano e o meio florestal se nos apresenta como um dos
fatores mais constrangedor, para o planeamento e intervenção dos corpos de bombeiros
em incêndios florestais.
Não se pode deixar de considerar a orografia da RAM que, também nestes concelhos,
é potenciadora da dificuldade sentida nas intervenções em incêndios florestais.

Medidas tendentes a minimizar os incêndios florestais
Os grandes incêndios florestais que ocorreram nos anos de 2010 e 2012, tiveram uma
maior incidência nos concelhos do Funchal; Calheta; Santa Cruz e Ribeira Brava e no Maciço
Montanhoso Central. Estes incêndios para além de promoverem a erosão dos solos, também
são responsáveis por facilitar a expansão de espécies invasoras (as acácias por exemplo).
A incidência deste tipo de fenómenos, aliada às condições favoráveis à sua ocorrência
e a uma maior frequência, tem motivado os responsáveis pelo socorro e emergência na
RAM, para o desenvolvimento de várias ações tendentes a minimizar a intervenção em
meios de difícil acesso/combate, das quais podemos salientar:
• Formação – Nos últimos anos foram abrangidos por ações de formação cerca de 300
bombeiros, para além do que lhes é transmitido nas novas escolas de bombeiros;
• Equipamentos – Aquisição de equipamento de proteção individual completos
para a quase totalidade dos bombeiros da RAM;
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• Viaturas – Aquisição de 10 viaturas Pronto Socorro Ligeiros florestais e 7 viaturas
Pronto socorro Ligeiros florestais;
• Gestão de Operações – Promoção do Sistema de apoio à decisão Operacional no
Comando Regional das operações de Socorro;
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• Comunicações – Aquisição de rádios da gama TETRA para o SIRESP, dotando
os Corpos de Bombeiros dos meios rádio suficientes para a gestão das operações,
conjugados com rádios a utilizar no nível da manobra, para além da formação
nesta área permitindo uma maior facilidade na gestão da comunicação.

Medidas ativas e medidas passivas
Para além do referido anteriormente deve também salientar-se que a prevenção é
fundamental e podem indicar-se algumas das ações que se concretizaram (ou estão em
vias disso), englobadas em dois tipos de medidas – ativas e passivas.

Medidas ativas
•

Recuperação de áreas ardidas através de arborização de áreas ocupadas por espécies invasoras;

•

Incremento da vigilância fixa e móvel, agregando vários agentes mediante
informação transmitida pelo Comando Regional de Operações de Socorro (com
base no risco de incêndio florestal);

•

Limpeza e apropriação de itinerários/faixas de terreno em áreas cuja proximidade
de zonas urbanas possam limitar a intervenção dos agentes de proteção civil.

Medidas Passivas
Informação e sensibilização num projeto “Segurança, em casa, na escola e na rua” que
desde 2010 já se materializa junto dos alunos dos vários níveis de escolaridade; pessoal
docente e não docente, pais e encarregados de educação, abrangendo cerca de 15.000
pessoas até ao momento.
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3. Plano Operacional de Combate a incêndios Florestais 2015 (POCIF 2015)
O SRPC, IP-RAM tendo em consideração a necessidade de contribuir para a diminuição dos
incêndios florestais e, dando cumprimento à Resolução Nº380/2015 do Governo Regional
da Madeira planeou, um reforço do Dispositivo de Resposta Operacional Regional (DROR),
que se irá fazer refletir com mais acuidade nos Corpos de Bombeiros. A organização que se
pretende implementar em 2015, a sua avaliação e a prospetiva dos anos vindouros, com um
sistema mais robusto em que a resposta rápida, sempre que possível, na 1ª intervenção seja
considerada a solução fundamental para que o incêndio possa ser dominado rapidamente.

Finalidade
Criar um conjunto de Equipas de Intervenção Florestal (EIF) nos Corpos de
Bombeiros com o objetivo principal de reforçar, nos meses de julho, agosto e
setembro, o dispositivo em prontidão.

Objetivos
• Assegurar em a vigilância e deteção de fogos florestais, em coordenação com a DRFCN;
• Garantir uma resposta de ataque inicial a Incêndios Florestais;
• Contribuir para o rápido acionamento de meios de reforço, sempre que se preveja
o esgotamento da capacidade das equipas;

Composição
As EIF poderão ser constituídas por:
•

Equipas de Combate a Incêndios Florestais (ECIF), de 3 elementos;

•

Equipas Logísticas de Apoio ao Combate (ELAC), de 2 elementos;

•

Para efeitos do dispositivo a implementar no corrente ano, apenas serão
consideradas as ECIF.
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Funcionamento
Face ao histórico de ocorrências registadas nos últimos anos nas respetivas áreas de
atuação própria, foram constituídas 2 ECIF em todos os concelhos através dos corpos
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de bombeiros, com o reforço da GNR e das Forças Armadas, embora a 2ª equipa só é
acionada pelo CROS em função do índice de risco de incêndio florestal apurado através
do FWI – Fire Weather Index - pelo Observatório Meteorológico do Funchal.
Houve provas de seleção, incluindo físicas, que obedeceram a critérios definidos pelo
SRPC e IRB, dados a conhecer aos Comandos dos CB, de modo a que fossem selecionados os
bombeiros que estivessem disponíveis para este trabalho, cujo turno é de 24 horas, gerido pelo
seu CB. Não podem ser integrados estagiários ou elementos de comando. Foi elaborado um
programa de formação destinado a estes intervenientes focado nos objetivos do POCIF 2015.
O planeamento traduziu-se num esquema de vigilância fixa e móvel, com base num
mapeamento efetuado pela DRFCN, com duas faixas – até aos 700 metros da responsabilidade
do SRPC, IP-RAM e acima dessa altitude através de vigilância móvel e fixa em torres através da
DRFCN -. É precisamente nesta faixa de altitude que os eventos relacionados com o interface
urbano-florestal mais se fazem sentir e onde a 1ª intervenção é fundamental.
No que ao SRPC diz respeito foi produzida uma Diretiva Operacional, que incluiu
as Câmaras Municipais como parceiro neste projeto, especialmente ao nível do apoio
logístico e na definição de pontos e áreas de importância municipal que se incluíram no
POCIF 2015.
As comunicações que apoiam este projeto são efetuadas com o recurso ao SIRESP e os
relatórios (na observação/relato de ocorrência ou fim do serviço) com base num modelo cuja
transmissão é feita com recurso a smartphone, permitindo uma maior rapidez e facilidade na
análise dos dados.
A sensibilização da população resultou de uma forma muito positiva.

Conclusão
É fundamental uma atitude proactiva de todos quantos lidam com este fenómeno e
que merece uma atenção especial ao nível das autarquias no que diz respeito aos Planos de
Ordenamento do Território versus Planos de Defesa da Floresta contra incêndios.
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A necessidade de garantir a segurança dos intervenientes neste tipo de associação,
urbana e florestal, é fundamental e o desgaste que provoca, obriga a que os responsáveis
no terreno – COS – sejam capazes de tomar decisões em períodos de tempo reduzidos.
A articulação entre todos os intervenientes que se faz no Centro de Coordenação
Operacional Regional (nível institucional) e no Comando Regional de Operações de
Socorro (nível operacional) tem sido cada vez mais afinada e a presença das pessoas
indicadas nesses órgãos tem possibilitado melhores resultados.
A inclusão nas ações de formação de técnicos da Direção Regional de Florestas e
Conservação da Natureza e do Exército, tem sido fundamental para que se reconheçam
formas de trabalhar e de coordenação, muito úteis aquando da intervenção.
A introdução do POCIF 2015 revelou-se extremamente adequada e tem conseguido
dinamizar a relação de trabalho conjunta entre vários agentes de proteção civil,
especialmente a utilização dos bombeiros num trabalho de patrulhamento indutor de
uma primeira intervenção mais rápida e objetiva, mesmo com uma orografia difícil e
complexa para o combate aos incêndios.

Bibliografia
DRFCN - Direcção Regional de Florestas e Conservação da Natureza (2008). IFRAM 1- Inventário

Florestal da Região Autónoma da Madeira, dezembro.
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NOTAS FINAIS

Com estas Notas Finais, pretende-se reunir, em poucas páginas, as principais ideias/contributos dos capítulos que integram este livro, em busca de um novo paradigma para o
grande problema que todos os anos o nosso país enfrenta, especialmente durante o verão,
e que são os incêndios florestais.
No primeiro capítulo deste livro, intitulado “Incêndios florestais em Portugal
Continental. Degradação da paisagem ou reabilitação após as cinzas?”, Luciano Lourenço,
autor do mesmo, refere que os incêndios florestais têm contribuído para a contínua
degradação da paisagem do espaço florestal em Portugal, consequência do desinvestimento
que tem vindo a ser feito no setor florestal. Para além de nos evidenciar as características
das diferentes “gerações” de incêndios, que desde a década de setenta do século passado
têm ocorrido em Portugal; de nos mostrar como se alteraram as espécies arbóreas da nossa
floresta na sequência desses mesmos incêndios e de nos fazer refletir sobre os impactos no
solo das primeiras chuvas após a destruição da vegetação pelo fogo, remete-nos o autor
para o objetivo central do seu texto falando-nos sobre a reabilitação e recuperação de áreas
ardidas, na esperança de se poder encontrar, com estes exemplos, medidas e/ou soluções
que uma paisagem devastada pelo fogo nos exige. A intervenção de emergência que o
Gabinete Técnico Florestal do Município de Seia faz, em 2010, na Mata do Desterro é,
assim, o primeiro caso referido de reabilitação de uma área ardida explicado pelo autor.
Como exemplo de recuperação de áreas degradadas após incêndio, destacamos a referência
ao Projeto de rearborização que ocorreu nos anos oitenta do século passado, na serra
das Caveiras, situada em áreas dos municípios de Góis e Pampilhosa da Serra, que nos
remete para a necessidade da gestão/manutenção desses espaços. Destaque também para a
referência à recuperação da área queimada na envolvente de Piódão, Plano de recuperação
esse que não foi alheio à visibilidade que esta aldeia histórica tem a nível nacional.
Já os autores António Bento-Gonçalves, Flora Ferreira-Leite e António Vieira, no
seu texto sobre “Frequência, intensidade e severidade, três conceitos-chave no estudo dos
incêndios florestais”, pretendem refletir sobre a importância destes três conceitos na
definição de um outro que lhes anda associado e que é o conceito de regime de incêndio.
Este conceito é considerado pelos autores, como fundamental para a compreensão do
comportamento dos incêndios e seus efeitos sobre os ecossistemas. A falta de consenso,
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que dizem existir, sobre as definições de frequência, intensidade e severidade, torna
urgente a discussão e clarificação destes conceitos-chave pela comunidade académica, no
estudo da problemática dos incêndios florestais. Neste sentido, os autores apresentam a
sua abordagem a estes conceitos, contribuindo assim para um debate que consideram
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necessário para a consensualização dos mesmos.
Adélia Nunes, no seu capítulo “Tendência dos incêndios florestais em Portugal Continental
(1980-2014): que ilações para o planeamento do território!”, tem como objetivo analisar
a distribuição espacial e a tendência da evolução temporal dos incêndios florestais, no
período referido e à escala do município. É feita uma análise dos fatores/elementos
responsáveis pela desigual incidência nos diferentes municípios, bem como uma reflexão
sobre as medidas levadas a cabo e políticas implementadas com vista à redução do número
de ignições e área queimada. A autora refere a já conhecida dicotomia Norte/Centro vs
Sul do país relativamente ao número de ocorrência e área ardida, mas alerta para que não
se deve negligenciar as tendências positivas assinaladas pelos municípios alentejanos que,
num futuro próximo, podem revelar-se preocupantes, na sequência de abandono de áreas
marginais e do aumento de material igniscível. Refere ainda que as medidas relacionadas
com o planeamento e as políticas florestais existentes no período em análise não foram
eficazes, pois não se verificou uma redução significativa quer do número de ignições quer
de área ardida a nível nacional. Acrescenta que são necessários planos de desenvolvimento
rural mais abrangentes, centrados na prevenção e na educação.
O capítulo quarto, intitulado “Evidences about causes of wildfires in the Northern
Region of Portugal” de Fantina Tedim, Vittorio Leone, Francisco Gutierres, Fernando J.
M. Correia e Catarina G. Magalhães, centra-se, tal como o título indica, no estudo das
causas dos incêndios florestais na região Norte de Portugal para o período 2012-2014.
Para este período, foram analisadas as causas de 29622 eventos, destacando-se as “causas
desconhecidas”, seguidas das “causas por negligência” e “causas intencionais”. Referem
os autores que os incêndios com “causas desconhecidas” ocorrem, normalmente, em
áreas com dimensões inferiores a 1ha e, apesar de se verificarem em todos os meses do
ano, acentuam-se, sobretudo, nos meses de agosto e setembro. Noventa porcentos dos
incêndios com “causas por negligência” ocorrem em áreas cujas dimensões são inferiores a
5 ha, no entanto, não será de desprezar aqueles que apresentam uma área superior a 100 ha
e que correspondem a mais de metade do total de área ardida (58,6 %). Os incêndios
com “causas intencionais” são em número reduzido, mas a área ardida apresenta maior
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dimensão quando comparada com os incêndios de “causas por negligência”. É sobretudo
nos meses de verão, concretamente em agosto e setembro, que ocorre um maior número
de incêndios com “causa por negligência” tal como seria expectável. Os autores concluem
que a região Norte de Portugal não apresenta homogeneidade em termos de causas dos
incêndios, acrescentando que se alguns municípios apresentam uma causa dominante,
outros há que em que as causas são múltiplas. Na opinião dos autores é importante
que a classificação da causa do incêndio seja treinada e harmonizada pelos operacionais
responsáveis por essa classificação, de forma a criar uma base estatística mais confiável.
Christophe Bouillon e Fantina Tedim, autores do capítulo intitulado “Os incêndios
na interface urbano-florestal: questões metodológicas e de gestão”, começam por referir o
conceito de interface urbano-florestal, para que melhor se entenda esse território de risco
face à ocorrência de incêndios florestais. A localização desse território e a sua composição
determinam as características particulares em relação ao risco de incêndio. Um incêndio
florestal que ocorra numa área de interface apresentará características específicas. São
territórios, por vezes, densamente povoados, com muitas casas, acessos nem sempre fáceis,
muitas vezes com caminhos estreitos e nem sempre adequados para veículos de emergência.
Os meios aéreos são, assim, um complemento essencial ao combate. Deste modo, segundo
os autores, uma interface urbano-florestal que apresente um enquadramento paisagístico
adequado e adaptado à não propagação do fogo bem como a partilha das melhores práticas
entre vizinhos, minimiza o risco de incêndio nesse território. Os autores consideram que
o cidadão deve participar da governança local, criando grupos de residentes que possam
estar mais atentos ao problema do fogo. Do ponto de vista prático, o habitante pode ser
também um vigilante, capaz de favorecer uma transmissão rápida e precoce da informação
no caso de acontecer um incêndio no perímetro da área onde vivem. Tal como o texto
refere, os cidadãos são os melhores observadores do seu território.
Ainda dentro da temática dos incêndios que ocorrem em áreas de interface urbano-florestal, também Luís Guerra Neri apresenta um capítulo que se intitula “O interface
urbano-florestal na Região Autónoma da Madeira como ambiente de dificuldade extrema
para a intervenção coordenada e racional dos Corpos de Bombeiros em incêndios florestais”. A
procura de novas soluções para uma resposta eficaz aos muitos incêndios florestais que têm
ocorrido na ilha da Madeira, tendo em conta a segurança da população, bens e ambiente,
é o objetivo deste texto. O autor dá-nos conta das várias ações que os responsáveis pelo
socorro e emergência da Região Autónoma da Madeira (RAM) têm vindo a desenvolver,
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no sentido de minimizar a intervenção em áreas de difícil acesso/combate, e que passam
por um aumento de ações de formação, pela aquisição viaturas e de equipamento
individual completo para os bombeiros, bem como pela melhoria da gestão de operações
com aquisição de rádios, com qualidade, que permitam facilidade nas comunicações.
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Luís Neri refere a importância da prevenção e dá-nos conta de algumas medidas, passivas
e ativas, que foram e estarão a ser tomadas para diminuir o risco de incêndio florestal
na RAM. Tendo em conta este objetivo, o Plano Operacional de Combate a Incêndios
Florestais 2015 (POCIF 2015), pretende reforçar o Dispositivo de Resposta Operacional
Regional (DROR), que se refletirá, sobretudo, nos Corpos de Bombeiros, com a criação
das Equipas de Intervenção Florestal (EIF), de forma a contribuir para uma maior eficácia
do dispositivo em prontidão.
No último capítulo, Cármen Ferreira, Helena Madureira e Fantina Tedim, dão-nos
a conhecer as interações e diálogos que ocorreram durante as sessões de trabalho entre os
académicos e os operacionais, que se revelaram bastante enriquecedoras e que, mais uma
vez, evidenciaram a importância da continuidade deste Diálogo entre as partes, que se
espera continuar num futuro próximo.
Para concluir estas Notas Finais, resta-nos agradecer a todos aqueles que estiveram
connosco nesta partilha de saberes e desejar que continuem a fazer-nos companhia num
novo “Diálogo entre ciência e utilizadores” que se espera para breve.
Porto, 26 de julho de 2019.
Cármen Ferreira
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