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PROJETO CILIFO - CONFERÊNCIA: 
“INTRODUÇÃO AOS FUNDOS EUROPEUS” 
Sevilha, evento virtual - webinar 

Sexta-feira, 13 de Novembro de 2020 

Das 11:00h às 12:30h (hora de Bruxelas) - Das 10:00h às 11:30h de Portugal 

Evento em três línguas (ES/PT/EN) 

 

DESCRIÇÃO 

Esta jornada de formação sobre fontes financeiras europeias é organizada pela Fundação Finnova no 

âmbito das suas acções como beneficiária do Projecto CILIFO, financiado pelo programa Interreg 

Poctep (2014-2020), e enquadrada no âmbito da Semana Europeia de Formação Profissional 2020. 

Esta acção de formação faz parte do Programa de Formação do CILIFO desenvolvido pela Finnova, no 

seu programa "Formação em Fontes Financeiras". A conferência visa atingir os jovens, bem como o 

público em geral, interessados na questão da prevenção e extinção dos incêndios florestais, adaptação 

e mitigação das alterações climáticas, em aspectos relacionados com as fontes financeiras europeias 

disponíveis para a formação profissional, bem como para projectos que promovam o emprego dos 

jovens nas zonas rurais, e especialmente no tema do CILIFO. Neste sentido, o CILIFO foi convidado pela 

Comissão Europeia a organizar este dia de formação da "Semana Europeia das Competências 

Profissionais 2020" (www.ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/node_en). O CILIFO tem um 

vasto programa de formação que abrange vários grupos-alvo, desde pessoal operacional de planos de 

prevenção e extinção de incêndios, profissionais e funcionários públicos do sector, empresas e 

empresários, professores e pessoal docente, bem como jovens empenhados em encontrar um futuro 

profissional no domínio da prevenção e extinção de incêndios florestais, adaptação e mitigação das 

alterações climáticas nas zonas rurais.  

O webinar contará também com oradores que apresentarão programas de mobilidade elegíveis para 

financiamento de intercâmbios profissionais ou voluntariado dentro da UE. Os beneficiários destes 

programas também participarão e explicarão como a sua experiência profissional melhorou graças à 

sua participação nestas iniciativas. Serão também estudados exemplos de boas práticas e programas 

de financiamento como o Erasmus+, entre outros, onde apoiam a formação para a qualificação de 

bombeiros e outros grupos que trabalham na prevenção e extinção de incêndios florestais, e na 

conservação do nosso habitat natural. 
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Mais informações sobre o evento podem ser encontradas no website do CILIFO (www.cilifo.eu), FOIL 

(www.innovation.cilifo.eu) e no website oficial do evento "Semana das Competências Profissionais-

2020" n.º 859, publicado em www.ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/events-and-

activities_en ("clique abaixo para encontrar eventos e actividades locais, regionais e nacionais 

organizados pelos parceiros da Semana Europeia das Competências Profissionais"). 

Assim, este dia abre novas possibilidades para a empregabilidade do público-alvo do CILIFO. O 

objectivo do dia é apoiar os jovens através de iniciativas de formação que favoreçam o recrutamento 

nas áreas e temas do CILIFO, gerando oportunidades a nível local e regional no território de 

intervenção do CILIFO, a Euroregião Alentejo-Algarve-Andaluzia. 
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AGENDA 
 

11:00 – 11:45 CET 
 
11:00 – 11:02 
 
11:02 – 11:12 
 
 
 
 
 
11:15 – 11:25 
 
 
Moderação 

 

BLOCO 1: ABERTURA 
 

Vídeo do Projecto como abertura do evento 
 
D. JUAN SÁNCHEZ (ES), director técnico do Projecto CILIFO 
director do Centro Operacional Regional (INFOCA) - Direcção Geral do Ambiente, 
Biodiversidade e Áreas Protegidas - Ministério Regional da Agricultura, Pecuária, 
Pescas e Desenvolvimento Sustentável - Junta de Andaluzia 
Apresentação do Projecto CILIFO 
 
Dª. ISABEL BENJUMEA (ES), membro do Parlamento Europeu - Membro da 
Comissão da Cultura e Educação 
 
D. ALBERTO NAVARRO (ES), festor de formação na Fundação Finnova 
D. JOSÉ MANUEL REQUENA (ES), responsável pelo projecto CILIFO na Finnova, 
gestor do projectos 
 

 

11:30 – 12:30 CET 
 
11:30 – 11:35 
 
 
 
11:37 – 11:42 
 
 
 
 
11:44 – 11:49 
 
 
11:51 – 11:56 
 
 
11:58 – 12:03 
 
 
 
12:05 – 12:10 
 
 
12:12 – 12:17 

 

BLOCO 2: FORMAÇÃO NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS EUROPEUS 

D. ANDREAS KARADAKIS (DE), técnico de projecto na Associação das Regiões 
Fronteiriças Europeias (AEBR) 
Apresentação da iniciativa Interreg Mobilidade Juvenil (IVY) 
 
Dª. ANA DIAS (PT), coordenador do Centro de e-learning TecMinho, Interface 
Universidade do Minho 
Apresentação do programa Erasmus+ e do Projecto Melhorar as Competências 
Digitais dos Professores e Formadores do EFP 
 
D. TIAGO NASCIMENTO (PT), CEO do EYE C4G, Ponto de Contacto Local de Lisboa 
Apresentação do programa Erasmus para Jovens Empreendedores (EYE) 
 
D. JUAN BESARI (ES), director das Indústrias Espaciais Astronómicas StartUp 
História de sucesso de Erasmus para Jovens Empreendedores (EYE) 
 
D. NUNO GUIOMAR (PT), investigador na Universidade de Évora 
Formação orientada para agentes do sistema nacional de defesa da floresta 
contra incêndios: necessidades operacionais de consolidação do conhecimento 
 
D. FERNANDO FRAGA (PT), chefe de Inovação da Acredita Portugal 
Acções para promover a liderança e o empreendedorismo dos jovens 
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 D. JUAN VIESCA (ES), director dos fundos europeus na Fundação Finnova 
Fundos Europeus 2021-2027 para a formação 

 

12:17 – 12:30 CET 
 

ENCERRAMENTO DO EVENTO E PERGUNTAS 
  

 


