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Sinergias com o Projecto CILIFO
O projeto “Centro Ibérico de Investigação e Combate aos Incêndios  Florestais” CILIFO (0753_CILIFO_5_E), dispõe de um orçamento 
total de 24,6  milhões de euros, dos quais 75% são financiados pelo Programa de Cooperação Transfronteiriça Interreg V-A  Espanha-
Portugal – Interreg POCTEP (2014-2020).

Objetivos do CILIFO

1. Reforçar e promover a cooperação, os procedimentos de trabalho e a formação entre os Dispositivos de Prevenção e Extinção de 
Incêndios Florestais dentro da área de cooperação da Euro Região Alentejo – Algarve – Andaluzia.

2. Promover a criação de emprego duradouro e de qualidade na área de influência do projeto; reduzir o custo económico dos 
incêndios fomentando a economia rural ligada à paisagem.

3. Melhorar a capacidade de resposta face aos incêndios florestais das entidades e autoridades implicadas no combate aos mesmos 
nas três regiões participantes
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Firefigting Open Innovation Lab-CILIFO
O Firefigting Open Innovation Lab do CILIFO oferece:

 Um espaço de trabalho no Centro CILIFO, em Sevilha/Huelva (Espanha), onde trabalhar em rede no âmbito de uma Parceria Público-Privada.

 A possibilidade de testar tecnologias inovadoras num ambiente real através de testes-piloto.

 Aconselhamento online e presencial, através de mentores especializados, para a procura de financiamento europeu.

 Apoio ao desenvolvimento de uma ideia inovadora para um projeto europeu.

 Apoio na procura de parceiros internacionais para a replicação e exploração dos resultados.

 Apoio em termos de aconselhamento jurídico a start-ups no domínio da legislação e luta contra barreiras legais, internacionalização, mentoria e 
formação em financiamento europeu.
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