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NOTA DO EDITOR

Caros amigos e colegas,
Esta é a terceira edição do nosso boletim informativo. É para mim um prazer fazer a introdução deste
documento onde encontrará muitas novidades sobre o projeto MEFISTO. O último período foi de muito
trabalho para todos os parceiros. Foram realizadas algumas ações importantes do projeto e os
respetivos resultados estão disponíveis na página web do projeto. Todas as atividades programadas
foram concluídas com sucesso. Em primeiro lugar, todos os esforços envidados nas atividades do
MEFISTO foram aplicados positivamente no evento mais importante do projeto: o curso de formação
de pilotos para EUFOs (European Forest Fire Officers), realizado em Valabre, França, em Maio de 2018.
Com base nos resultados e no feedback obtido no curso de formação, a nossa parceria confirma que os
EUFO podem realmente contribuir para melhorar a colaboração entre os países em tempos de incêndio
severo. Todos os parceiros fazem um grande esforço para concluir da melhor forma todas as tarefas e
ações do projeto e quero agradecer-lhes por suas contribuições importantes e interessantes. Por favor,
aproveite esta newsletter e, como de costume, não hesite em contactar-me em
info@mefistoforestfires.eu para qualquer informação. Finalmente, estou esperando por você na
conferência final a ser realizada perto de Siena (Itália) no próximo dia 14 de dezembro de 2018.
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.

Visite www.mefistoforestfires.eu para obter informações detalhadas sobre o projeto.
.
Partners:

ECHO/SUB/2016/742556/PREP24
Cooperation european project co-funded by the General Directorate for Civil Protection and Humanitarian
Aid Operation (DG ECHO) of the European Commission (EC).
January 2017 - January 2019

Newsletter MEFISTO project
Mediterranean Forest Fire Fighting Training Standardisation

3.

ESTADO DO PROJETO

O GLOSSARIO MULTILINGUE
SOBRE INCÊNDIOS FLORESTAIS
ESTÁ PRONTO E DISPONIVEL
PARA UTILIZAÇÃO GRATUITA

Sendo o objetivo do MEFISTO projetar a normalização de procedimentos e a criação de figuras comuns que operam contra incêndios florestais, é fundamental
dar a possibilidade de envolver as pessoas para se entenderem, especialmente quando os operadores e técnicos são provenientes de diferentes países. Por esse
motivo, foi realizado um glossário multilíngue de termos utilizados em combate a incêndio. Após um árduo trabalho na escolha dos termos e da tradução, no
primeiro mês de 2018, o glossário multilingue do MEFISTO foi publicado no site do projeto em formato pdf (ver
www.mefistoforestfires.eu/content/common-terminology-and-good-practices). Além disso, graças aos esforços da CESEFOR, um aplicativo para smartphone tanto IOs quanto Android - foi desenvolvido e pode ser utilizado gratuitamente.
Os termos e as definições estão disponíveis em inglês, francês, espanhol, português e italiano.

NORMALIZAÇÃO DE
PROGRAMAS DE
FORMAÇÃO E
IMPLEMENTAÇÃO

PROCEDIMENTO
EUROPEU PARA O
COMBATE A
INCÊNDIOS
FLORESTAIS

No contexto das crescentes necessidades a nível europeu
para compartilhar recursos humanos e tecnológicos
entre os Estados membros para enfrentar emergências
em incêndios florestais, um conjunto de procedimentos
foi definido e proposto na implementação do MEFISTO.
Estes procedimentos permitirão facilmente a ativação de
um mecanismo de apoio mútuo entre diferentes
administrações (regiões, países) em termos de
supressão de incêndios florestais. Finalmente, o item
mais importante produzido foi um protocolo de
colaboração transfronteiriça onde os objetivos, o âmbito
territorial, os custos da assistência e os termos gerais de
aplicação estão estabelecidos.
www.mefistoforestfires.eu/sites/default/files/a
nnexes/mefisto_d_c.3_0.pdf

Partners:

A principal tarefa do projecto MEFISTO é encontrar uma abordagem comum no combate a
incêndios através da criação e formação de figuras com as mesmas competências e capacidades.
Cada parceiro compilou as informações relacionadas com os cursos de formação que são
realizados pelo pessoal que participa na extinção de incêndios florestais de cada país / região que
participa do projeto (objetivos dos cursos, programas, etc.). Com essa informação, o documento
"Lista comum e compartilhada de programas de treino" foi elaborado.
www.mefistoforestfires.eu/sites/default/files/action/doc/mefisto_d_e_1.pdf
Neste documento, todos os factos envolvidos em atividades de combate a incêndios e o seu papel
específico nos quatro países parceiros foram identificados e comparados. Tendo em conta as
competências, a experiência exigida e os programas de formação identificados em cada país, foi
criado um conjunto de objetivos e conteúdos comuns de formação mínima para a posição comum
de responsabilidade reconhecida por todos os parceiros. Essas posições são:
Comandante das Operações de Socorro
Oficial de Logística
Chefe de grupo

Chefe de equipa
Membro de equipa

Uma vez estabelecidos e fixados os valores básicos e os padrões mínimos para operar num
contexto internacional, fez-se um estudo sobre uma configuração de referência como conexão
entre as diferentes equipes dos diferentes países, apoiando o comandante das operações de
socorro. Por fim, um perfil e programa de treino para um Oficial de Bombeiros Florestais Europeu
(EUFO) foi proposto e colocado em prática no primeiro curso piloto de treino realizado em
Valabre-Gardanne (FRA) em maio.
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4.

EVENEMENTS

3ª REUNIÃO TÉCNICA DO MEFISTO
León (Espanha), 14, 15 e 16 de março de 2018
Nesta terceira reunião técnica o estado do projeto foi revisto, e foram tomadas decisões
importantes para a finalização do glossário e a sua aplicação móvel.
Foram também resolvidas as dúvidas e os detalhes finais do "procedimento europeu de
combate aos incêndios florestais", bem como os documentos correspondentes à tarefa
"Normalização e execução de programas de formação".
Grande parte do encontro foi gasto para chegar a decisões compartilhadas sobre a
definição do programa piloto de treino para o Oficial de Bombeiros Florestais Europeu
(EUFO).
Por fim, foi apresentada a parte prática do curso para a EUFO, que será realizada em Itália
no mês de dezembro de 2018, bem como a conferência final do projeto.

CURSO DE TREINO PILOTO MEFISTO E 4ª REUNIÃO DO PROJETO
Valabre, (Francça), Maio 22 – 25, 2018
O curso piloto de formação realizado em Valabre, França, teve como objetivo a
formação do "European Forest Fire Officer" (EUFO), uma figura capaz de apoiar e
desenvolver de forma eficiente a colaboração internacional no combate aos incêndios
florestais.
O EUFO tem o conhecimento, capacidade e competência para ser integrado numa
estrutura operacional dos países parceiros. É capaz de identificar as informações
essenciais a serem adquiridas e transferidas e resolver os principais problemas para
obter eficiência e eficácia na colaboração internacional durante o combate a incêndios.
O curso foi realizado entre os dias 22 e 25 de maio de 2018 com grande sucesso. No
final do curso, várias contribuições foram dadas, tanto pelos parceiros como pelos
participantes, para melhorar o programa e os conteúdos para futuras edições. Os
formandos foram três Comandantes das Operações de Socorros de cada país parceiro.
Em Valabre, realizou-se igualmente a quarta reunião técnica do projeto. O objetivo
principal foi o acompanhamento do curso piloto, análise e proposta de melhorias. Foi
também feita uma revisão das tarefas concluídas, e das tarefas a serem executadas e
programadas até o final de 2018.

APRESENTAÇÃO DO PROJECTO MEFISTO NO LANÇAMENTO DO
PROJECTO DE COOPERAÇÃO DA COOPERAÇÃO COOPEREM
Girona, (Spain), May 2018
O tenente-coronel Philip Tosello, gestor do projeto da Entente (parceiros franceses),
apresentou o projeto MEFISTO em Girona, Espanha no dia do lançamento do projeto
de cooperação transfronteiriça COOPEREM na terça-feira, 29 de maio de 2018.
Durante esse dia ele O tenente-coronel Philip Tosello, conheceu um representante
do governo nacional francês e espanhol e das autoridades locais da Catalunha e dos
Pirenéus Orientais.
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PRÓXIMAS AÇÕES E EVENTOS

Nos próximos meses, os relatórios relacionados com a formação do “European Forest Fire Officer (EUFO)” serão concluídos. Também o programa da Conferência
Final do Mefisto será definido e entregue a todos os interessados. Toda esta informação também estará disponível no site do projeto.

EXERCÍCIO PILOTO
Centro de treino de incêndios florestais da Toscana - La Pineta, Tocchi. Siena Italia

Nos dias 12 e 13 de dezembro de 2018, o exercício prático para o “European Forest Fire Officer
(EUFO)” será realizado em Itália. O local será o Centro de Treino de Incêndio Florestal da Toscana
- La Pineta, Tocchi, Siena. Os participantes serão os Comandantes das Operações de Socorro
formados no curso piloto de treino realizado em Valabre (França) no mês de maio.

MEFISTO CONFERÊNCIA FINAL
La Pineta, Tocchi. Siena. Italia, 14 de dezembro, 2018

A Conferência Final do Projeto MEFISTO "Padronização do Treinamento em Combate a Incêndios Florestais no Mediterrâneo" será realizada em Siena, Itália a 14
de dezembro de 2018. O local será o Centro de Treino de Incêndio Florestal da Toscana - La Pineta, Tocchi. Serão discutidos vários tópicos, incluindo os resultados
do projeto e, mais especificamente, o combate aos incêndios florestais na União Europeia e a colaboração transfronteiriça. O programa da conferência estará
disponível no site do projeto em breve.

Contacte-nos:
Enrico Marchi. MEFISTO Project Coordinator.
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento GESAAF,
Via San Bonaventura 13, 50145 Firenze, Italy.
Telefone: +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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