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A Universidade de Évora em números:
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Dos quais 1520 estrangeiros

Licenciaturas: 39

Mestrados: 53 Doutoramentos: 31

Unidades de Investigação: 18 Publicações: 26238
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Oferta formativa na área dos incêndios florestais

Cursos:

Agronomia

Ecologia e Ambiente

Geografia

Geologia

Matemática Aplicada

Doutoramentos:

Ciências da Terra e do Espaço

Matemática

Artes e Técnicas da Paisagem 

Ciências Agrárias e Ambientais 

Gestão Interdisciplinar da Paisagem

Mestrados:

Ciências da Terra e da Atmosfera

Engenharia Agronómica

Engenharia Florestal: Sistemas 

Mediterrânicas

Engenharia Geológica

Geologia

Gestão e Conservação de Recursos 

Naturais

Modelação estatístiva e análise de 

dados

www.uevora.pt



Ações de formação para grupos profissionais específicos

Exemplos:

- Ação direcionada a técnicos e gestores florestais: Ação de Formação sobre o

Manual Técnico de Práticas Silvícolas para a Gestão Sustentável em

Povoamentos de Sobreiro e Azinheira, 23 de Junho 2021, 14:30, via zoom

- Ação dirigida a professores de Física e Química dos ensino básico e secundário

(incluído no programa do 8º Encontro de Professores de Física Química)

- Rui Salgado: Sim, temos de falar sobre alterações climáticas, 10 de Setembro

de 2021, na Universidade de Évora



Ciclo de seminários inseridos nos cursos de pós-graduação

Exemplos:

- Measuring 3D vegetation structure from space: the potential of merging LiDAR

observations with multisource remote sensing data, dia 8 de Junho, 14:30h na UÉ

- 13 de abril, 14:30h: Atmospheric Aerosols and Climate via Zoom

- 21 de fevereiro, 2020, Seminário - Vulnerabilidad al fuego de ecosistemas

mediterráneos: resiliencia vs. gestión del fuego



Participação em seminários e atividades de formação com os parceiros do CILIFO

- Programa Europe Accelerathon Euroregion Alentejo-Algarve-Andaluzia para os desafios Covid -19 e

alterações climáticas e na cerimónia final, 9 de Março 2021

- Participação no webinario do CILIFO – JORNADA: “INTRODUCCIÓN A FONDOS EUROPEOS” bajo

el paraguas de la #EUVocationalSkillsWeek. 3 Novembro 2020

- Webinário CILIFO sobre fundos comunitarios no ámbito da Green Week, 28 Setembro 2020

- Jornada online de sensibilização social promovida pela Universidade de Évora “Romper barreiras

perante situações de emergência no contexto de incêndios”, 17 Junho 2020



Acções de formação / sensibilização virada para 

estudantes dos ensinos básico e secundário

Programa com o Comando Distrital de Operações de 

Socorro e a Câmara Municipal de Évora de ações de 

formação e sensibilização dos estudantes em matéria de 

prevenção e de incêndios florestais:

- Será possível prever e prevenir incêndios florestais?

- Os satélites e a matemática no combate aos incêndios 

florestais.



Ação de formação / pós-graduação em “prevenção e 

combate aos incêndios florestais

Módulos:

- Meteorologia

- Interpretação de dados

- Interpretação de grandes incêndios

- Comportamento do fogo à superfície

- Planeamento operacional

- Operação de drones

- Logística operacional



Muito obrigada
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