






O projecto FIREPOCTEP enquadra-se dentro do Objetivo 
Temático 5 do Programa POCTEP:
Promover a adaptação às alterações climáticas em todos os 
sectores.

Além disso, responde à prioridade de inversão do programa 5B:
- Fomento da inversão para abordar os riscos específicos e a 
garantia de adaptação frente às catástrofes e desenvolvimento 
de sistemas de gestão de catástrofes

Mantém como objectivo específico:
Aumentar a resiliência territorial para os riscos naturais 
transfronteiriços.
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Apresentação:





RESULATADoS:
1. Análise do impacto das alterações climáticas e seus efeitos na Raia.
2. Determinação das ZEG nas zonas piloto FIREPOCTEP.
3. Criação de uma cartografia Zeg à escala paisagística.
4. Desenvolvimento de projectos de gestão ZEG.
5. Proposta de planificação preventiva integral na Raia.
6. Promoção de emprego sustentável que permita a inclusão social da população rural.
7. Análise crítica de projectos semelhantes no território POCTEP.
8. Espaço de encontro para desenvolver actividades de inovação aberta.
9. Protocolos de colaboração em intervenções conjuntas transfronteiriças.
10. Plano de capacitação e doação de materiais às operações transfronteiriças.
11. Plano de formação, sensibilização e educação em autoprotecção aos residentes da 

Raia.
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Financição e Duração:

Financiação:
O projecto, com um orçamento de 5.6 milhões de euros financiado em 75% por Fundos 
Europeus de Desenvolvimento Regional (FEDER).

PLAZOS:
DATA DE INÍCIO: 14/07/2020
DATA DO FIM: 31/12/2022
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parCERia:
O projecto é integrado por 21 sócio participantes, entre instituições, organismos e entidades de 
ambos os países.
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Actividades:
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Actividade1Análise do impacto 
das alterações 
Climáticas no risco 
de incêndios

Actividade4Capitalização de 
resultados baseados em 
experiências prévias e 
sustentabilidade do 
projecto

Actividade2Boa governação de 
sistemas de gestão 
comum ao longa d’A 
Raia, incluindo a 
doação de recursos 
de autoprotecção 
impulso de Emprego 
Verde no espaço 
rural

Actividade5Gestão e coordenação

Actividade

6Comunicação

Actividade3Formação e 
Accelerathon para o 
impulso da 
Capacitação e 
Networking
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ACÇÃO  1.1. 
Estudo das ZEG – zonas críticas na prevenção de GIF -, identificação e 
caracterização de cada uma das zonas piloto FIREPOCTEP.
ACÇÃO  1.2. Plano experimental de gestão preventiva integral.

ACÇÃO 2.1  Boas práticas preventivas .

ACÇÃO 2.2. Colaboração operative.

ACÇÃO 2.3. Recursos de autoprotecção perante incêndios de interface urbana florestal.

ACÇÃO 2.4. Desenhar uma estratégia participativa de prevenção de incêndios baseada em 
actividades agrícolas, de gado e florestais que recuperem uma paisagem diversa, habitada 
e com menor risco de incêndios.
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Climáticas no risco 
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Actividade2Boa governação de 
sistemas de gestão 
comum ao longa d’A 
Raia, incluindo a 
doação de recursos 
de autoprotecção 
impulso de Emprego 
Verde no espaço 
rural
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ACÇÃO 3.1. Criação de uma plataforma assistida.
ACÇÃO 3.2. Formação e sensibilização da população rural .
ACÇÃO 3.3. Lançamento de Accelerathones.

ACÇÃO 4.1. Capitalização e sustentabilidade.
ACÇÃO 4.2. Networking e grupos de trabalho de especialistas.

ACÇÃO 5.1. Mecanismos de gestão, coordenação e tomada de decisões. 
ACÇÃO 5.2. Estructura operativa.
ACÇÃO 5.3. Pista de auditoria e solicitações de pagamento.

ACÇÃO 6.1. Seminários de início (Kick-off Meeting) y encerramento do projecto.
ACÇÃO 6.2. Plano de Informação e Comunicação (Plano IC) y Kit divulgativo e 
promocional.

Actividade

4Capitalização de 
resultados baseados em 
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sustentabilidade do 
projecto
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Actividade6Comunicação

Actividade3Formação e 
Accelerathon para o 
impulso da Capacitação 
e Networking

< Volver al índice  




	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12

