
CONSELHO UNIÃO EUROPEIA,  
AMÉRICA LATINA E CARAÍBAS (UE-LAC)

DIÁLOGO SOBRE A GESTÃO  
DE INCÊNDIOS FLORESTAIS 

AÇÕES COLABORATIVAS E BOAS PRÁTICAS 

O Joint Research Centre, em colaboração com outros serviços da UE, 
desenvolveu o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais 
(EFFIS) e estabeleceu o Grupo de Peritos em Incêndios Florestais (EGFF), 
os quais atualmente se encontram sob o Copernicus – o Programa de 
Observação da Terra da UE. 
O EFFIS e o EGFF são instrumentos para prevenir e combater os 
incêndios florestais a partir de uma perspectiva regional. Estas 
iniciativas promovem a colaboração entre os países com base nas 
informações harmonizadas e coletadas pelo EFFIS e no intercâmbio 
de boas práticas através do EGFF.
Estas duas iniciativas, que contribuem para a resiliência das florestas e 
ecossistemas, bem como para a mitigação dos incêndios florestais, estão 
em conformidade com o Pacto Ecológico Europeu e com a Estratégia de 
Transformação Digital. 

• Instrumentos eficientes  
para melhorar a prevenção  
de incêndios.

• Sistemas efetivos para 
aumentar o nível de preparação 
contra incêndios florestais.

• Instrumentos eficientes para 
o desenvolvimento de políticas 
regionais de silvicultura  
e gestão de incêndios.

• Métodos adaptáveis e flexíveis 
a sistemas nacionais

• Rede efetiva para o 
melhoramento da gestão e 
capacidade de monitoramento 
de incêndios florestais.

• Ferramentas confiáveis para 
a gestão e monitoramento em 
tempo real do ciclo completo de 
incêndios, começando com  
a prevenção e terminando com 
a regeneração da vegetação. 

PARTILHA DE CONHECIMENTO E BOAS PRÁTICAS 
ENTRE ESPECIALISTAS

RESULTADOS

O EGFF é uma rede estável de especialistas em gestão de incêndios 
florestais de 43 países da Europa, Médio Oriente e Norte da África.
Este grupo, criado em 1998, é uma parte essencial da gestão de incêndios 
florestais, complementando o sistema de informações fornecidas por 
países e pelo EFFIS. O EGFF é uma plataforma que permite aos países 
troca de ideias, lições aprendidas e boas práticas através de reuniões 
regulares entre os seus especialistas. Através desta rede, os países 
podem participar em diálogos que melhoram a capacidade de gestão e 
monitoramento de incêndios florestais.
O EGFF se reúne duas vezes por ano para discutir campanhas de 
prevenção e preparação contra incêndios florestais desenvolvidas em 
âmbito nacional. Além disso, as oficinas e os cursos de treinamento em 
gestão de incêndios florestais são organizados em torno de tópicos 
relevantes identificados pelos especialistas. 

Anualmente, os incêndios 
florestais destroem mais  
de 400 milhões de hectares 
(ha) em todo o mundo,
causando graves perdas humanas, ambientais e 

econômicas. Na América Latina, os incêndios florestais 

destruíram mais de 200.000 hectares em 2020, destruindo 

ecossistemas únicos, como é o caso da Amazônia.   

A União Europeia (UE), através de seu Joint Research 

Centre (JRC) – um centro de ciência e informações que 

fornece orientação científica e apoio às políticas  

da UE –, tem uma longa experiência com desafios globais, 

tais como os incêndios florestais. 

European Union funded initiative

O EFFIS é um sistema de 
informações que fornece dados 
confiáveis e atualizados sobre 
incêndios florestais para uma 
região abrangente da Europa. 
Ele disponibiliza informações 
históricas, comparáveis e 
em tempo real sobre o ciclo 
completo de incêndios, incluindo 
condições pré-incêndio e 
avaliando os danos pós-incêndio.
Com mais de 20 anos de 
eficiência comprovada, o EFFIS 
atualmente opera em regiões da 
Europa, Médio Oriente e Norte 
da África. O EFFIS se tornou 
numa ferramenta essencial de 
informação comparativa entre 
países, apoiando políticas 
relativas a incêndios florestais no 
âmbito nacional e regional.
 

“EFFIS cobre todo o círculo de fogo“

COLETANDO DADOS 
COMPARÁVEIS NUMA ESCALA 
REGIONAL

Para mais informações: https://effis.jrc.ec.europa.eu

https://effis.jrc.ec.europa.eu/
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