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PT/FCT/JNICT/DSPP-DGP/002-004/0023
Description level

UI

Reference code

PT/FCT/JNICT/DSPP-DGP/002-004/0023

Title type

Atribuído

Title

1.ªs Jornadas de Investigação Científica Aplicada a Incêndios Florestais - 1995

Date range

1995 - 1996

Dimension and support

0,33 x 0,09 - Papel A4

Holding entity

Fundação para a Ciência e a Tecnologia

Producer

Direcção de Serviços de Programas e Projectos - Divisão de Gestão de Projectos

Scope and content

Programs

Documentação resultante do protocolo assinado com a Comissão Nacional Especializada de Fogos
Florestais (CNEFF), no sentido do financiamento de projetos de investigação científica e tecnológica, na
área da proteção da floresta contra os fogos. As 1.ªs Jornadas de Investigação Científica Aplicada a
Incêndios Florestais, realizadas em 4 de abril de 1995, destinaram-se a promover a discussão dos
resultados obtidos no âmbito dos projetos financiados pelas duas instituições e a divulgação dos mesmos.
Contém: Modelos de documentação, fichas de inscrição, lista de participantes, conclusões e
recomendações da reunião, informações internas e regulamento de concurso.
Programa Específico para o Ambiente

Scientific area

Agricultura, Silvicultura e Pescas

Description physical location

A.08.08.5

Original numbering

004891

Language of the material

por (português)

Type of container

Pasta

Related material

Relação complementar:
Série Projectos Financiados.
Nos anos entre 1994 e 1995 foram celebrados protocolos entre a JNICT e a Comissão Nacional
Especializada de Fogos Florestais através dos quais se propuseram colaborar activamente na protecção
da floresta contra os fogos florestais, nomeadamente em acções de Prevenção, Alerta, Combate e
Reabilitação. De acordo com os referidos protocolos os projectos foram financiados pela CNEFF, cabendo
à JNICT a concessão de uma Bolsa para Jovens Investigadores ou uma Bolsa de Investigação Científica,
por cada projecto. Coube ainda à JNICT a concessão de apoio técnico nas fases de abertura de concurso
e avaliação das candidaturas, a gestão financeira e o acompanhamento científico dos projectos
financiados.
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