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O CTIF recebeu duas candidaturas para membro ordinário: 

República da Coreia do Sul (População 50 801 405, Área 100 210 km2 ) 

  

Irão (População 80 840 713, Área 1 648 000 km²) 

 

Alemanha e França dramaticamente afetadas por inundações, Maio-

Junho 

   

Vídeos https://www.youtube.com/watch?v=bEWPNXJQJu0 
http://edition.cnn.com/2016/06/04/europe/france-germany-
floods/index.html 

O Secretario Geral do CTIF, apresentou este organismo em Chengdu, China 
entre 5-7 de Maio. Esta apresentação do CTIF decorreu enquadrado no 
Projeto “ estabelecido entre a UE e a China. 

 

As Autoridades da cidade de Chengdu (província de Sichuan, China) 
expressaram o seu interesse na promoção e desenvolvimento do 
Voluntariado, da proteção da população mais vulnerável e o treino específico 
para os intervenientes na “Gestão das Emergências”. 
Durante o workshop realizado em Maio de 2016 foi apresentada uma visão 
geral dos benefícios retirados pela parte Chinesa decorrentes da sua 
colaboração com o EU-DRM (EU-Disaster Risk Management) durante os três 
anos do projeto. 
O Secretario Geral do CTIF esteve presente enquanto perito da UE, efetuando 
paralelamente a apresentação do CTIF e do seu trabalho. 

Encontros CTIF 

Assembleia de Delegados e Seminário 
7 -9 de Setembro de 2016. Helsínquia, Finlândia.

 
 
Programa: www.ctif.org 

Está aberta a acreditação: www.ctif.org 

Ou diretamente em: http://da2016.ctif.fi/ 

 

 
 

Comissões do CTIF que irão reunir em Helsínquia: 

 Desencarceramento e Novas Tecnologias. 

 Educação e Treino. 

Para mais detalhes sobre estas reuniões consulte: 
http://www.ctif.org/events/incoming 
 
O Grupo de Trabalho “Voluntários” 
Realizou a sua reunião de primavera nos dias 7 e 8 de Março 
em Lenzburg, Suíça. 
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O Grupo de trabalho do CTIF “Países do Danúbio” – realizou no 
passado dia 25 de Março em Zagreb, Croácia, uma reunião onde estiveram 
presentes os representantes da Hungria, Alemanha, Eslovénia, Servia e 
Croácia. Nesta reunião foi discutido o papel dos Bombeiros perante a crise 
dos refugiados. Tendo em conta as estimativas de que somente 30% dos 
refugiados retornarão aos seus países de origem, os Corpos de Bombeiros 
Voluntários poderão ter um potencial e significativo papel na integração 
social dos refugiados. Este grupo de trabalho dos “Países do Danúbio” apoia 
e promove a estreita cooperação entre os Corpos de Bombeiros Voluntários 
e Profissionais de modo a que seja possível providenciar um sistema eficaz 
de resposta a emergências e que este responda dentro dos tempos 
aceitáveis. 

 

Os 30 anos do Club dos Bombeiros Voluntários de Tallinn, foram 
comemorados no passado dia 23 de Abril. 

  

Projeto UE HyResponse – Este Programa Europeu de formação e treino de 

Bombeiros para a resposta a emergências com Hidrogénio tem como 
principal objectivo o desenvolvimento de um programa de treino que 
permita aos Bombeiros abordar em segurança potenciais acidentes quer em 
ambiente rodoviário (combustível e transporte) quer em ambiente industrial 
(combustível, produção e armazenamento). 

     

    Formação em sala         Treino Operacional    Treino em realidade Virtual 

As ações de treino começaram em Março em Aix-en-Provence e terminaram 
no início do mês de Junho. Participaram 71 formandos provenientes de 15 
países (Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia, Espanha, Estados Unidos da 
América, França, Itália, Noruega, Holanda, Polónia, Portugal, Reino Unido, 
Suécia e Republica Checa). Nas 3 ações de treino participaram também 
enquanto Observadores, 21 operacionais, provenientes de 10 países 
(Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Portugal, Estados 
Unidos da América, Japão e Taiwan). 
Mais informações em:www.hyresponse.eu 

Atividades. 

 

Durante 4 dias (5-8 de Maio) mais de 70 jovens bombeiros e 
seus supervisores, provenientes de 13 países encontraram-
se em Trentino, Itália para o 13º Simpósio da Comissão 
Internacional “Youth Leader”. 

O tópico da reunião foi “Young Fire Fighters – Challenges of 
the future” (Jovens Bombeiros – Desafios do futuro). O grupo 
trabalhou em conjunto nos diferentes workshops. As 
conclusões podem ser encontradas no site www.ctif.org . A 
Comissão agradece à Associação dos Bombeiros Voluntários 
de Trentino a sua grande hospitalidade assim como a cuidada 
preparação e apoio prestado. 
Jörn-Hendrik Kuinke. Chairman 

“Technical days” em França – um sucesso! 

 

450 Delegados provenientes de 15 países assistiram à 

conferência, workshops e demonstrações. 

 

 
https://www.youtube.com/results?search_query=%23iuv2016 

      Cumprimentos, Tore Eriksson e Michel Bour 

A Comissão de Desencarceramento 

e Novas Tecnologias realizou a sua 

reunião de primavera em França. 
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