
LIVE LAB - A ACADEMIA E A FLORESTA' REALIZOU-SE NA FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN EM LISBOA

Andreia Vale moderou a conversa entre Abílio Pacheco (UP), António Gonçalves (Univ. Minho), Domingos Lopes(UTAD), Elvíra FortunatoflJniv. Nova), Helena Pereira (ISA) e Rogério Rodrigues (ICNF)

Ciência pode e deve intervir
na defesa das florestas
CHEGAR À PRÁTICA O Especialistas reconheceram que muitas vezes o conhecimento não chega a quem está no terreno
INVESTIGAÇÃO NA ÁREA FLORESTAL O É preciso procurar consonância com as novas problemáticas da fileira florestal

A segunda edição do Pré-
mio Floresta e Sustenta -
bilidade levou à Funda-

ção Calouste Gulbenkian, em
Lisboa, a primeira edição do
'Live Lab', um laboratório de
reflexão sobre a forma como a
ciência e a Academia poderão
auxiliar a floresta portuguesa,
encontrando, quer através do
ensino quer da investigação,
soluções adequadas para os pa-
radigmas e problemáticas espe -
cíficas deste território.

O tema atraiu investigadores,
produtores florestais, catedrá-

ticos, estudantes, jornalistas e

outros atores ligados à floresta,
o que se traduziu numa plateia
cheia e preocupada. Menos,
aliás, não se esperava. Até por-
que o evento contou coma pre -
sença de vários especialistas de

relevo, como Abílio Pacheco
(Universidade do Porto) , Antó-
nio Bento Gonçalves (Universi-
dade do Minho) , Domingos Lo-
pes (Universidade de Trás-os-
-Montes e Alto Douro, em re-
presentação do presidente do
Conselho de Reitores das Uni-
versidades Portuguesas) , Elvira

Fortunato (investigadora e

vice-reitora da Universidade
Nova de Lisboa) , Helena Perei-
ra (ISA e Fundação para a Ciên-
cia e Tecnologia) e Rogério Ro-
drigues, (Instituto da Conser-
vação da Natureza e das Flores -
tas) . Juntos, debateram a forma
como as universidades e os ms -
titutos científicos estão a tentar
contribuir para a resolução da-
quele que é um dos grandes
problemas do País. Falou -se da
adaptação dos cursos e currícu-
los académicos, mas, sobretu-
do, das formas de canalizar os



resultados da investigação para
a aplicação prática no terreno.

O 'Live Lab' abriu com a inter-
venção de Carlos Amaral Vieira,
diretor-geral da Celpa, entida-
de parceira do Prémio Floresta e

Sustentabilidade, no âmbito do
qual se realizou a iniciativa. O

representante da indústria pa-
peleira apresentou alguns nú-
meros preocupantes sobre a di-
minuição do espaço da florestal
nacional, a dispersão da pro-
priedade e a falta de uma gestão
profissional e eficaz para este
território específico.

O debate, moderado por An-
dreia Vale , jornalista da CMTV,
conheceu os seus momentos
mais acesos quando alguns dos

presentes inquiriram os orado-
res sobre situações concretas,
expondo questões ligadas à de -
sertificação, ao abandono e à
falta de interface entre aquilo
que a Academia produz em ter-
mos de conhecimento e aquilo
que é depois possível fazer che-
gar ao País real. O evento fe-
chou com chave de ouro: a assi-
natura de um protocolo de sen-
sibilização dos alunos dos se-
gundo e terceiro ciclos para a
chamada economia circular. •
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