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PAWS-MED apresenta actividades pedagógicas ligadas ao fogo, desertificação e
alterações climáticas
21 de Julho de 2010
Nos dois últimos meses, os parceiros PAWS-MED tiveram a oportunidade de incluir o tema sobre fogos
florestais, desertificação e alterações climáticas, como novos capítulos chave dos materiais pedagógicos
do PAWS-MED e actualizar alguma informação necessária, devido às relevantes diferenças ecológicas
entre os países do Norte da Europa e os Mediterrânicos.
A dualidade do fogo foi introduzida nos produtos pedagógicos PAWS-MED. Primeiro, é necessário
sensibilizar os florestais para a necessidade de informar os seus públicos-alvo durante as actividades de
educação, informação e comunicação sobre o elevado risco de mau uso deste elemento e como isso
pode dar origem a consequências trágicas: fogos grandes e incontroláveis que colocam em risco vidas
humanas, património natural e infra-estruturas. Ao mesmo tempo, também, têm de explicar que o fogo
pode ser muito útil, para gerir as áreas florestais e agrícolas e alterar a paisagem, mas somente na
condição de ser apenas utilizada por profissionais muito experientes e certificados.
A abordagem ao risco de desertificação e ao impacto das alterações climáticas também foi tido em conta,
de forma a guiar os florestais na transmissão da informar sobre as consequências destes dois fenómenos
e a sua relação com as florestas mediterrâneas. Neste capítulo, procurou-se também enfatizar a enorme
importância e contribuição que a educação florestal pode ter no seu combate, como medida alargada e
preventiva.
Em Outubro, uma equipa de florestais envolvidos na educação florestal, em cada um dos países
parceiros, irá receber formação no curso PAWS-MED na Áustria, aprendendo a formar outros florestais
nos materiais e conceitos PAWS-MED. Estes serão os primeiros “diplomados do curso PAWS-MED” e os
seus multiplicadores. Após a conclusão do curso, os multiplicadores irão realizar um curso PAWS-MED
no seu país de origem e organização. Mais tarde, este conhecimento e produtos serão utilizados por
florestais, alunos e professores em escolas florestais, educadores de centro de educação ambiental e por
técnicos das autoridades florestais nacionais ou de organizações de proprietários florestais (que não
sejam florestais) que tenham interesse em aprender como organizar actividades de educação florestal na
floresta, de acordo com um conceito já aplicado noutros países europeus. O primeiro resultado do
projecto será apresentado numa conferência que se espera que se venha a realizar em Itália durante o
Outono de 2011, declarado pelas Nações Unidas como o “Ano Internacional das Florestas” (AIF 2011).
Mais detalhes sobre o projecto estão disponíveis em: http://www.paws.daa-bbo.de/
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