territori um

conferência intitulada ''Efeitos dos incêndios florestais
e das práticas de reflorestação após incêndios sobre
aerosãodosoloeadinãmicafluvial: ocaso português",
e a Prof. Doutora Manuela Gama Assalino, do
Departamento de Zoologia da FCTUC, com uma
conferência intitulada "Os efeitos do fogo em
populações de Colêmbolos da Mata da Margaraça".
As duas mesas-redondas chamaram-se, respectivamente, "Analisar o passado" e "Preparar o futuro".
Por isso, na primeira, foram apresentadas e discutidas
várias acções levadas a efeito por escolas secundárias
e escolas C+S da Região Centro e, na segunda,
traçaram-se as linhas gerais para a continuação destas
actividades pedagógicas de grande interesse para o
futuro do nosso país.

I. 1994

Registe-se que passaram por estes Encontros
algumas centenas de professores do ensino secundário
especialmente das áreas de Geografia e de Biologia,
e do ensino superior, dessas mesmas áreas, mas
também de Engenharia Mecânica, de Agronomia e
deSilvicultura.Estiveramigualmenteconnoscomuitos
técnicos de serviços ligados às florestas e aos incêndios
florestais. No I Encontro, tivemos 159 participantes,
no II, 178, e no III, apesar da época ser de exames,
125. Todos saíram, sem dúvida, mais ricos. Acima
de tudo, os professores puderam ganhar conhecimentos
e aperceberam-sede utl'acerta variedade de métodos
para transmitirem aos seus alunos a mensagem da
prevenção dos incêndios florestais e do seu combate,
mensagem que se espera venha a atingir os seus pais
e outros familiares e amigos.

4ª Conferên cia Nacional sobre a Qualidade do
Ambiente.
Centro Cultural de Belém, Lisboa, 6 a 8 de Abril de
1994
Ana Monteiro

A 4a Conferência Nacional sobre a Qualidade
do Ambiente organizada pelo Departamento de Ciências
e Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciências
e Tecnologia da Un;versidadeNovadeLisboaregistou
um vastíssimo número de participantes oriundos de
diversos grupos temáticos de investigação.
As 158 comunicações apresentadas nesta
conferência integ•·aram-se nos 15 sub-temas inicialmente propostos pela Comissão Organizadora:
-alterações climáticas do ambiente (6), sistemas
ambientais (3), ordenamento do território-ambiente
e transportes-ambiente urbano (11), gestão e política
do ambiente (9), impacte das actividades económicas
no ambiente (10), ambiente e energia (2), ecologia e
ambiente-gestão de áreas naturais (7), monitorização
e avaliação da qualidade do ambiente-ecotoxicologia
( 17), sistemas aquáticos-gestão da qualidade da água

(23), educação ambiental (4), ambiente e saúde (3),
tratamento, gestão e valorização de resíduos sólidos
(13), gestão da qualidade do ar (22), tratamento,
gestão e valorização de resíduos líquidos (21) e
poluição do solo (7).
Em simultâneo com as diversas sessões estiveram
expostos 48 posters subordinados aos mesmos
subtemas.
Graças ao excelente funcionamento da Comissão
Organizadora todos os participantes dispuseram desde
o início da conferência dos 3 volumes das Actas da
4a Conferência Nacional sobre a Qualidade do
Ambiente com os textos integrais das comunicações
proferidas, o que facilitou substancialmente a
compreensão dos trabalhos apresentados e enriqueceu
consideravelmente o debate no final de cada sessão .
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