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A parceria entrevistou quase 200 pessoas para recolher dados sobre
boas práticas e sobre a prevenção e a proteção contra incêndios
florestais. Estes dados foram validados por 27 peritos em incêndios
florestais e permitiram a criação de uma estrutura de formação para
um módulo sobre a "Prevenção de incêndios florestais e
autoproteção", que será desenvolvido no Resultado 2.
Um relatório com as principais conclusões do Resultado 1 estará
disponível em breve no website do projeto.
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O Resultado 2 será dedicado à elaboração do módulo de
formação e de uma plataforma online.
A informação até agora recolhida e validada pelos
peritos convenceu a parceria de que o módulo de
formação apoiará a transferência de conhecimentos e
competências para as populações rurais a fim de
aumentar a sua segurança, correspondendo assim aos
objetivos do projeto. 

Os parceiros realizaram a segunda reunião transnacional do
projeto nos dias 6 e 7 de julho, em Granada, Espanha. 

O parceiro anfitreão foi a Growthcoop.



Os incêndios florestais do Verão passado na Europa
não significaram apenas milhares de hectares
queimados, vidas perdidas e casas destruídas; são uma
consequência adicional do aquecimento global, o que
por sua vez torna os incêndios mais intensos e mais
propícios a acontecer. Os incêndios têm causado as
maiores emissões de gases com efeito de estufa desde
2007. 
Tudo isto realça a grande importância dos objetivos do
projeto FFP, especialmente a importância de formar a
população das zonas rurais e regiões vizinhas sobre
como agir em caso de incêndio e prevenção de
incêndios, e dinamizar ações de sensibilização para
aumentar a resistência aos incêndios florestais nas
zonas rurais e a segurança das populações.
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Atividades de
disseminação

 

Em simultâneo com o desenvolvimento do Resultado 1 e o
Resultado 2, a parceria tem levado a cabo atividades de
disseminação a fim de suscitar o interesse de stakeholders
estratégicos, o que é especialmente importante uma vez
que, numa fase posterior do projeto, a parceria irá testar o
módulo de formação em comunidades rurais..

A importância do projeto
ForestFireProtection

Mantenha-se
informado  do
projeto em:

https://www.facebook.com/ForestFireProtectionProject/

https://forestfireprotection.com/


