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FOLHA DE COLABORAÇÃO PARA O FIREFIGHTING OPEN INNOVATION LAB DO PROJETO 

CILIFO 

CILIFO (www.cilifo.eu) é um projeto de cooperação transfronteriço Espanha-Portugal que se apoia no 

Objetivo Temático 5 do Programa Operativo POCTEP: “Promover a adaptação às mudanças climáticas 

em todos os setores”, assim como na Prioridade de Investimento 5b: “Fomento de investimento para 

lidar com os riscos específicos e a garantia de adaptação frente aos desastres e desenvolvimento de 

sistemas de gestão de desastres. 

Em particular, seus objetivos são: 

- Reforçar e unir a cooperação, os procedimentos de trabalho e a formação entre os dispositivos de 
Prevenção e Extinção de Incêndios Florestais na área de cooperação da Eurorregião Alentejo-
Algarve-Andaluzia. 
- Promover a criação de emprego duradouro e de qualidade na zona; reduzir o custo econômico 
dos incêndios criando uma econômica rural conectada à paisagem. 
- Melhorar a capacidade de resposta frente os incêndios florestais das administrações e 
autoridades envolvidas na luta contra os mesmos nas três regiões participantes. 

 

A empresa/entidade ____________ está interessada em participar do Firefighting Open Innovation Lab - 

CILIFO e colaborar no ecossistema do projeto CILIFO, buscando sinergias com suas atividades para 

apoiar seus objetivos e resultados na prevenção e combate aos incêndios florestais. Portanto, será 

considerada uma entidade colaboradora do Firefighting Open Innovation Lab-CILIFO. 

A fim de buscar o benefício mútuo e o biodirecionamento entre os dois, para alcançar os objetivos que 

possuem em comum, que abarcam as três fases da gestão do fogo: a prevenção e preparação, a 

detecção e resposta, a restauração e a adaptação. 

Tanto FINNOVA, como a entidade ________ se comprometem a colaborar com os seguintes termos: 

1. COMUNICAÇÃO. Apoio na difusão daquelas atividades que visam a prevenção e a luta contra 

os incêndios florestais, a economia circular e o cuidado ao meio ambiente. 

2. PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS. Quando uma das partes organizar um evento ou atividade 

comunicativa, deverá levar em consideração a possibilidade de que também participe a outra 

parte, sempre e quando seja pertinente e possível sua participação. 

3. ENVIO DE ALERTAS INFORMATIVOS. Ambas as partes enviarão alertas informativos sobre 

notícias, oportunidades e convocatórias que sejam de interesse via e-mail. 

 

Nome: 
 
Entidade: 
 
Data: 
 
Contato: 
 
Por meio deste, desejo colaborar com o Firefighting Open Innovation Lab-CILIFO com as condições 
previamente estabelecidas. 
 
Assinatura: 

http://www.cilifo.eu/

