FEU Modus Operandi
- No seguimento dos objectivos subscritos na Constituição
1. Promover uma rede interna pan-europeia entre delegados, para poderem:
• Comparar "as melhores práticas" além fronteiras;
• Aceder à experiência, conhecimento e especialidades;
• Moderar e aprender com incidentes específicos;
• Compartilhar problemas;
• Fornecer aos delegados informações úteis e acessíveis para transferência para
as associações nacionais.
2. Para interagir com uma rede externa de agências internacionais e organismos, por
exemplo:
• Comissão Europeia
• EFSCA (Associação Europeia dos Colégios de Serviços de Bombeiros);
• CTIF (Associação Internacional dos Serviços de Incêndio e Salvamento)
• EENA (Associação do Número Europeu de Emergência)
• EFA (Academia Europeia de Bombeiros)
• EAPC (Conselho de Parceiros Euro-Atlântico)
• Informar a generalidade da comunidade dos bombeiros
3. Identificar e fazer uso de financiamentos de oportunidades para a execução de
projectos, no âmbito de programas da UE, como por exemplo:
• FEUCARE
• EUSR
• SafeHotel
• Multicom 112
• FireComp
4. Divulgar os resultados dos projectos e actividades de outras agências, como por
exemplo:
• OASIS
• REACT
• ADDRESS

5. Iniciar e apoiar projectos de trabalhos internos da FEU:
• Incident Command System – Sistema de Comando de Incidentes
• Critical Incident Stress Management - CISM
• Estatísticas
• Vocabulário
• SafeHotel

6. Fortalecer a segurança contra incêndio através das suas reuniões:
• Promover a FEU no país de acolhimento;
• Identificar um tema para cada reunião, e produzir resultados;
• Organizar a Conferência Europeia FIRESAFE (normalmente de dois em dois
anos).
7. Através do site:
• Permitir a compartilha & buscar informações aos membros;
• Disseminar os resultados dos projectos da FEU;
• Promover junto do público as actividades FEU;
• Oferecer o conhecimento dos seus membros à comunidade alargada dos
bombeiros e grande público (peritos da FEU);
• Actuar como um hub de informações de delegados entre reuniões
(newsletters);
• Proporcionar uma base de dados de termos e definições úteis (combate a
incêndios, resposta de emergência médica, assistência técnica)

