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Bem-vindos à nova edição do Projeto MEFISTO (Uniformização da Formação de Combate aos incêndios
Florestais do Mediterrâneo), um projeto de cooperação europeia cofinanciado pela Direção Geral de
Proteção Civil e Ajuda Humanitária (DG ECHO) da Comissão Europeia (CE).
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Este é o segundo dos quatro boletins informativos ao longo do projeto MEFISTO. O segundo ponto
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apresenta um breve resumo do progresso alcançado em relação ao período anterior, um resumo dos
eventos mais importantes e o desenvolvimento das atividades futuras do projeto. Desde o início oficial
do MEFISTO há um ano, registaram-se progressos significativos no desenvolvimento de uma
abordagem comum nos incêndios florestais entre os países mediterrânicos, através do intercâmbio
recíproco de informações. De facto, o primeiro ano do projeto tem sido sobretudo despendido num
debate positivo e frutuoso sobre procedimentos e experiências entre parceiros. Com o foco na
importância de aumentar a colaboração a nível europeu no desenvolvimento de estratégias comuns na
formação de bombeiros, foi fundada a associação EUFORFIRE (EUropean FORest FIRE fighting council).
Esta base foi um importante resultado alcançado pelo MEFISTO.
Acredito que esta breve revisão do progresso técnico incluída no nosso 2º boletim informativo é uma
ótima oportunidade para apresentar as nossas atividades e resultados às partes e seguidores
interessados. Usufrua da newsletter e não hesite em enviar as suas sugestões sobre esta publicação,
bem como sobre as atividades do projeto.
Enrico Marchi
MEFISTO Coordinator
Professor Associado do Departamento da Agricultura, Industria e Sistemas Florestais da Universidade de Florença (ITÁLIA)

2.

PROJETO MEFISTO

O projeto "UNIFORMIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DE COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS DO
MEDITERRÂNEO", (MEFISTO), coordenado pela Universidade de Florença, visa elevar o nível de
preparação através de um protocolo de formação eficiente e padronizado desenvolvido por uma rede
representativa de interessados do Mediterrâneo.
Este projeto aborda novas oportunidades de interoperabilidade entre os centros de formação do
Mediterrâneo, permitindo a cooperação internacional contra desastres relacionados com incêndios
florestais. O MEFISTO também visa estabelecer programas de formação com sessões específicas sobre
a organização, protocolos e procedimentos aplicados em países vizinhos. O seu objetivo geral é
melhorar a eficácia do combate nas regiões transfronteiriças e permitir uma transferência fácil e segura
de recursos humanos e materiais de um país para outro.
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ESTADO DO PROJETO

REDAÇÃO DE LINHAS DE ORIENTAÇÃO: SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS ENTRE PAÍSES DO MEDITERRÂNEO DA UE NO COMBATE
A INCÊNDIOS FLORESTAIS: UM DESAFIO PARA A MELHORIA (DELIVERABLE B.2)
Este é o nome de um documento resultante de uma pesquisa exaustiva realizada pelos parceiros do projeto MEFISTO na organização do combate a incêndios e
nas atividades relacionadas nos países correspondentes e na área do Mediterrâneo em geral. O documento foi editado pela Universidade de Florença, em
colaboração com todo o consórcio. O seu principal objetivo é destacar as semelhanças e diferenças em relação à organização, técnicas e procedimentos no
combate a incêndios. Esta análise é a base para a identificação de futuras melhorias no funcionamento da luta contra incêndios florestais. As semelhanças serão
os pontos de partida para desenvolver abordagens e procedimentos comuns ao nível do Mediterrâneo, sendo parte integrante dos próximos passos do projeto.

GLOSSÁRIO MULTILINGUE PARA INCÊNDIOS FLORESTAIS
Um dos aspetos a serem considerados para o desenvolvimento de procedimentos europeus no combate a incêndios florestais é a padronização de termos e
conceitos. Nos anos recentes, foram desenvolvidos vários glossários e dicionários sobre incêndios florestais, embora alguns deles sejam limitados em palavras
e outros tenham termos e definições apenas em inglês. Estes glossários (alguns deles realizados em anteriores projetos europeus: FIRE4, EUFOFINET, etc.) têm
sido a base para criar um novo glossário multilingue com termos e definições em inglês, francês, espanhol, italiano e português. Em dezembro de 2017, o
glossário atualizado foi concluído e os termos e definições foram traduzidos em todos os idiomas. No mês de janeiro de 2018, será revisto para preparar a versão
final. A publicação do glossário final é esperada até meados de abril de 2018, e os documentos serão disponibilizados para download em
www.mefistoforestfires.eu.

CRIAÇÃO DO "CONSELHO EUROPEU DO COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS - EUFORFIRE"
A rede internacional denominada EUFORFIRE (EUropean FORest FIRE fighting council) foi criada oficialmente em 10 de novembro de 2017, durante uma sessão
especial organizada na segunda reunião oficial do MEFISTO, realizada em Sintra (Portugal). Todas as partes deram a sua aprovação ao Memorandum of
Understanding (MoU), preparado pela REGIÃO TOSCANA, o qual foi então assinado para a criação oficial da rede.

DEFINIÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES ENTRE OS PAÍSES PARA UMA COLABORAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA EFICIENTE
Nos últimos meses, todos os parceiros compilaram as informações do seu país/região relacionadas com a colaboração transfronteiriça sobre incêndios florestais
(legislação, protocolos, etc.). Considerando a totalidade dessa informação, a ENTENTE desenvolveu o documento "Definição de direitos e deveres entre países para
uma colaboração transfronteiriça eficiente". Este documento descreve os acordos existentes e padroniza os direitos e deveres que devem ser levados em
consideração para desenvolver uma colaboração eficiente entre países durante as emergências. Esta colaboração foca-se principalmente nos grandes incêndios
florestais que são geralmente os que exigem apoio internacional. Nestes casos, a colaboração transfronteiriça é essencial e, graças aos resultados do MEFISTO, os
aspetos organizacionais e técnicos podem ter um melhor planeamento, se as recomendações incluídas no documento forem aplicadas.

NORMALIZAÇÃO
DE PROGRAMAS
DE FORMAÇÃO E
IMPLEMENTAÇÃO

CARTAZES E
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PARA A DIVULGAÇÃO
DO PROJETO

Cada parceiro forneceu informações sobre os
cursos de formação habituais em cada país/região
(objetivos dos cursos, programas, etc.). Todos

O parceiro responsável pela comunicação e
divulgação do projeto, CESEFOR, preparou um
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esses cursos estão a ser analisados para se
encontrar as possíveis correspondências entre eles.
Quando as correspondências forem identificadas,
será desenvolvida uma estrutura mínima comum,
em termos de conhecimentos, capacidades e
competências adquiridas. Estes cursos são
dedicados ao pessoal que participa na extinção dos
incêndios florestais. Esta informação está a ser
processada pelo parceiro responsável por esta
tarefa (ENB).

folheto informativo sobre o projeto MEFISTO.
Foram impressas várias cópias e distribuídas a
todos os parceiros. Foi publicado no site do projeto
para uma ampla divulgação.

STANDARDIZATION AND IMPLEMENTATION IN TRAINING PROGRAMS

O cartaz ou o roll-up do MEFISTO está a ser
utilizado em exposições e reuniões públicas dos
países participantes e noutros visitados pelos
parceiros. Está disponível no nosso site.
Partners:
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4.

EVENTOS

2ª REUNIÃO TÉCNICA MEFISTO
Sintra (Portugal), 9 e 10 de novembro de 2017
Nesta segunda reunião técnica, realizada no maravilhoso contexto da Escola Portuguesa de Bombeiros (ENB), o estado do projeto foi revisto, tendo sido tomadas
decisões importantes para a finalização do documento “Redação de orientação: semelhanças e diferenças entre países do mediterrâneo da UE no
combate a incêndios florestais: um desafio para a melhoria”.
Outro ponto importante discutido foi a preparação do "Glossário de Incêndios Florestais". As questões foram esclarecidas e as futuras atividades foram
planeadas. Com base na versão final do glossário multilingue, o CESEFOR desenvolverá uma aplicação de glossário.
Também foram resolvidas partes importantes do documento relacionado com a colaboração transfronteiriça sobre incêndios florestais, bem como as datas e o
conteúdo das próximas reuniões a organizar por CDF (Centro para la Defensa contra el Fuego) em León (Castilla y León, Espanha) e ENTENTE em Valabre
(Gardanne, França).

2ª Reunião Técnica MEFISTO

CRIAÇÃO DO " CONSELHO EUROPEU DO COMBATE AOS INCÊNDIOS
FLORESTAIS - EUFORFIRE "
Esta segunda reunião técnica foi escolhida para a criação oficial da rede internacional
denominada EUFORFIRE (EUropean FORest FIRE fighting council).
O objetivo da rede EUFORFIRE é divulgar as práticas e os resultados obtidos através do
trabalho colaborativo e transferência de conhecimento do MEFISTO, bem como envolver
centros de formação europeus no domínio da prevenção, supressão e formação em incêndios
florestais.
Visite www.mefistoforestfires.eu/content/euforfire-network para obter informações
mais detalhadas e pormenores sobre como se juntar à organização EUFORFIRE.
Assinatura do Memorandum de Entendimento EUFORFIRE

O PROJETO MEFISTO NO CONGRESSO NACIONAL FORESTAL ITALIANO
O 11º Congresso da Sociedade Italiana de Silvicultura e Ecologia Florestal (SISEF) foi realizado em Roma de 10 a 13 de outubro, onde o projeto MEFISTO foi
apresentado através de uma comunicação científica em formato de Poster.

DISSEMINAÇÃO DO PROJETO MEFISTO EM DOIS EVENTOS ESPANHOIS SOBRE EMERGÊNCIAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS
Durante um seminário do projeto europeu Interreg ARIEM +, realizado na sede do CDF (Centro para la Defensa contra el Fuego, da Junta de Castilla y León),
em León, de 22 a 23 de novembro, foi distribuído material informativo sobre o Projeto MEFISTO. O projeto ARIEM + é desenvolvido no âmbito do programa
europeu de financiamento INTERREG V A Espanha-Portugal e visa promover a coordenação conjunta de incêndios florestais transfronteiriços entre as regiões
dos dois países que participam no projeto. Neste seminário, diversos tópicos foram discutidos, incluindo a formação específica do pessoal que trabalha na
supressão de incêndios florestais.
A atividade de disseminação foi igualmente realizada pela CESEFOR na conferência "Incêndios florestais: busca
de soluções", organizada no âmbito da Campanha "Vamos erguer-nos contra o fogo" desenvolvida pela Universidade de León, no Campus de Ponferrada (León).
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PROXIMAS AÇÕES E EVENTOS

Nos próximos meses, os trabalhos relacionados com o glossário serão concluídos, com a criação de um aplicativo (Glossário de Incêndios Florestais - Aplicativo
Móvel) e o glossário em formato pdf, ambos os formatos estarão disponíveis no site do projeto. Também serão concluídos os procedimentos comuns para os
incêndios florestais dos países europeus na região do Mediterrâneo, bem como os programas de formação partilhados.

TERCEIRA REUNIÃO TÉCNICA MEFISTO
CDF (Centro para la Defensa contra el Fuego), León (Espanha), 14, 15 e 16 Março 2018
O objetivo da terceira reunião será o acompanhamento das atividades do projeto MEFISTO realizadas em conjunto com a monitorização e desenvolvimento das
futuras ações. Em particular, a reunião será a ocasião para discutir a padronização da formação e os objetivos da formação do bombeiro florestal Europeu. Além
disso, os próximos dois eventos do projeto MEFISTO serão planeados em detalhe: o curso de formação piloto e o exercício prático, que será realizado em Valabre
(França) e Monticiano (Itália), respetivamente. Durante a reunião, os participantes terão a possibilidade de terem informações sobre as atividades de formação
disponibilizadas pelo Centro CDF, conhecer a sua estrutura e visitar as instalações. Foi planeada uma visita ao local do último grande incêndio florestal ocorrido
em agosto de 2018 na província de León.

QUARTA REUNIÃO TÉCNICA MEFISTO - CURSO DE FORMAÇÃO PILOTO
ENTENTE VALABRE, Gardanne , França, Maio 22-25, 2018
Entre os dias 22 e 25 de maio de 2018, será realizado um curso piloto nas instalações da Entente Valabre para capacitar especialistas em incêndios florestais a
nível europeu, um dos principais resultados esperados da uniformização e implementação dos "programas de formação". Esta reunião também será usada para
realizar o quarto seguimento do projeto MEFISTO pelos parceiros.

CONTATTO:
Enrico Marchi. MEFISTO Project Coordinator.
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento GESAAF,
Via San Bonaventura 13, 50145 Firenze, Italy.
Phone: +39 055 2755614
Email:enrico.marchi@unifi.it,info@mefistoforestfires.eu
Web: www.gesaaf.unifi.it

O boletim eletrônico do MEFISTO é uma publicação informativa do
projeto MEFISTO para divulgação e promoção de atividades e
resultados do projeto. Esta versão do e-Newsletter MEFISTO está
licenciada sob uma Licença Creative Commons.
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