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Debate | Incêndios de Interface Urbano-Florestal
27 de abril às 18h30 | Auditório Laginha Serafim, Universidade de Coimbra, Polo II
Os incêndios florestais são objeto de grande debate público mas pouco se fala do Interface UrbanoFlorestal (IUF), onde a vegetação e as estruturas humanas coexistem, propiciando os incêndios e agravando
o seu risco. A discussão centra-se no ordenamento do território e nos meios de combate, que sendo
aspetos importantes, não são os únicos determinantes na salvaguarda da vida humana. Importa assim
promover o debate público sobre os incêndios no IUF e as questões com eles relacionadas tais como a
reação ao fogo dos edifícios em ambiente florestal, as distâncias mínimas entre as construções e a
vegetação, medidas de autoproteção específicas para o IUF, acessibilidades e evacuação de populações.

Oradores__
Xavier Viegas é licenciado em Engenharia Mecânica pelo IST e doutorado em Aerodinâmica pela
Universidade de Coimbra. Professor Catedrático do Departamento de Engenharia Mecânica da FCT da
Universidade de Coimbra desde 1992. Fundou , em 1990, a Associação para o Desenvolvimento da
Aerodinâmica Industrial (ADAI), coordena o seu Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais (CEIF).
João Paulo Rodrigues é professor do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra,
sendo Doutorado em Engenharia Civil (2001) e Agregado em Engenharia Civil (2014) pelo IST. É
Coordenador dos Mestrados em Segurança aos Incêndios Urbanos e Doutoramento em Engenharia de
Segurança ao Incêndio da Universidade de Coimbra.
Carlos Luís Tavares é Comandante Operacional Distrital do Comando Distrital de Operações de Socorro
(CODIS) de Coimbra desde 2013. É licenciado em Segurança Comunitária pelo ISCIA e pós-graduado em
Dinâmicas Sociais e Riscos Naturais pela Universidade de Coimbra. Foi Comandante do Corpo de
Bombeiros Voluntários de Soure de 2002 a 2013. Recebeu várias condecorações da LBP e do MAI.
Vilarim Reis (moderador) é Eng.º Téc. Civil. Desempenhou funções de Comandante nos Bombeiros do
Algarve e em diversas entidades no âmbito dos bombeiros e da segurança contra incêndio. Projetista,
consultor e formador para cursos de segurança contra incêndio em edifícios das 3.ª e 4.ª CR. Participa
como palestrante e formador em eventos diversos na área da SCI. É vogal da CT 46/SC2/GT2 e na SC6.
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