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O CTIF recebeu algumas candidaturas a novos membros: 

Membro Ordinário: 

                            

Irão, População 78,192,200.                 Área 1,648,195 km
2
. 

Membros Associados: 

                        

Tatra, Construtor de veículos pesados para Serviços de 

Bombeiros 

http://www.tatratrucks.com/ 

                        

BIG Informação sobre Matérias Perigosas para Bombeiros. 

http://www.big.be/nl-nl/ 

Benvindos ao CTIF! 

O CTIF foi apresentado e anunciado, pelo nosso Membro 

Associado, às mais diversas Entidades Chinesas do sector 

“Serviço de Bombeiros” durante o evento “China Fire 

2015”que decorreu no passado outono. 

 

Lançou uma App Gratuita com 1500 

“Fichas de Segurança” para veículos. 

 

 

Os Membros do CTIF estão ansiosos por 

uma futura e interessante cooperação 

com as diversas Entidades ligadas ao 

sector dos Bombeiros, deste grande país 

que é a China! 

 

Reuniões CTIF, primavera 2016 

Durante a primavera de 2016 irão realizar-se várias reuniões do 

CTIF; 
 

 Grupo de Trabalho “Danúbio”, 15 Março, Zagreb, Croácia. 

 Comissão “Matérias Perigosas”,  

30 Março-3 Abril, Trogir, Croácia. 

 Grupo de Trabalho “Corpos de Bombeiros Voluntários,  

6-8 Abril, Lenzburg, Suíça. 

 Comissão “Mulheres nos Serviços de Bombeiros”,  

14-15 Abril, Varsóvia, Polónia. 

 Grupo de Trabalho *ICT, 14-15 Abril, Opatija, Croácia. 

*ICT=Tecnologias de Comunicação e Informação para os Serviços de Bombeiros. 

 Comissão “Juventude nos Serviços de Bombeiros”,  

5-8 Maio, Trento, Itália. 

 Comissão “Desencarceramento e Novas Tecnologias”,  

24-26 Maio, Poitiers, França. 

Decorre em conjunto com o evento, “French Technical Days” 

 

 
 

Para mais informações sobre todas as reuniões consulte: 

http://www.ctif.org/events/incoming 
 
 

Notícias dos Membros Associados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para descarregar e utilizar: 

Para IOS vá à APPstore e procure por Rescue code 
https://itunes.apple.com/us/app/rescuecode/id964333859?mt=8 

 

Para ANDROID vá à GOOGLE store e procure por Rescue code 
https://play.google.com/store/search?q=rescue%20code 

http://www.tatratrucks.com/
http://www.big.be/nl-nl/
http://www.ctif.org/events/incoming
https://itunes.apple.com/us/app/rescuecode/id964333859?mt=8
https://play.google.com/store/search?q=rescue%20code
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A comissão de Desencarceramento e Novas Tecnologias do CTIF 

realizou a sua 2ª reunião de 2015 nos dias 9 e 10 de Dezembro em 

Roma, Itália. Durante a reunião decorreu uma conferência do Grupo de 

Trabalho da ISO e realizou-se um seminário “Inovação: problema ou 

desafio?”, no Instituto Superior Antincêndio, ISA, dos Vigili Del Fouco 

em Roma. 

 

 
O CTIF agradece o magnífico trabalho dos Camaradas Italianos na 

excelente organização do seminário, contribuindo assim para o sucesso 

do mesmo, agradecemos tambem ao Grupo Fiat-Chrysler e à Renault 

pelo importante e valioso apoio. Obrigado a todos! 

O novo Grupo de Trabalho ICT: tecnologias de Comunicação e 

Informação para os Serviços de Bombeiros, foi proposto pela Croácia e 

foi aprovado pelo Comité Executivo do CTIF. 

Áreas de trabalho: 

 Cooperação Internacional dos peritos ICT dos Serviços de 

Bombeiros; 

 Analisar a utilização das tecnologias ICT em diferentes áreas e 

aplicações nos Serviços de Bombeiros; 

 Troca de experiências e desenvolvimento de novos produtos e 

serviços em cooperação com organizações/companhias/fabricantes; 

 Trabalhar em novas formas de utilização destas “novas 

tecnologias” nos Serviços de Bombeiros; 

 Formação e treino dos sistemas de proteção e socorro na área das 

ICT. 

1ª Reunião realiza-se em Abril na Croácia. 

Atividades. 

 

O projeto Pop-Alert, no qual o CTIF integra o 

consorcio, efetuou em Lisboa um workshop de 

demonstração e ao qual se seguiu no inicio de fevereiro 

em Corsica uma semana de novas ações de 

desenvolvimento do mesmo. Mais de 100 participantes 

estão envolvidos neste trabalho que tem como objetivo 

aumentar a consciência e resposta do público para as 

diversas situações de crise. Em Lisboa o evento que 

serviu de “base” foi um sismo e em Corsica, um incêndio 

florestal. Em março durante a conferência final a realizar 

em Bruxelas serão apresentados os relatórios destas duas 

ações. Veja o vídeo: 

https://drive.google.com/file/d/0BxgtF3_zj30KeGJkaDAtaEJBejA/view 

            

Em novembro, peritos do CTIF estiveram envolvidos no 

programa da Agencia Internacional da Energia Atómica, 

IAEA, “First Responder Response”, participando no 

curso nacional de treino para “First Responders” que se 

realizou na Nigéria. O Manual para a resposta a 

incidentes radiológicos por parte de “First Responders” 

foi elaborado em cooperação com o CTIF e contínua a 

ser o manual da IAEA com mais downloads. Estiveram 

presentes neste curso 32 participantes de diversas 

Agencias de toda a Nigeria. O CTIF continuará cooperar 

com a IAEA neste e noutros projectos. 

  

 

 

 

 

   

 

Best regards Tore Eriksson and Michel Bour 

https://drive.google.com/file/d/0BxgtF3_zj30KeGJkaDAtaEJBejA/view

