
 

 

 

Código do projeto: 0753_CILIFO_5_E 

Designação da operação: “CILIFO – Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra 

Incendios Florestales”  

Área de Cooperação: 5 - ALENTEJO - ALGARVE- ANDALUCIA 

Eixo: 3. Crescimento sustentável através da cooperação transfronteiriça para a prevenção de 

riscos e melhor gestão dos recursos naturais 

Objetivo temático: 5. Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão 

de riscos 

Prioridade de investimento: 5B. Promoção de investimentos para fazer face a riscos 

específicos, assegurar a capacidade de resiliência às catástrofes e desenvolver sistemas de 

gestão de catástrofes 

 

PARCERIA 

Beneficiário Principal: Junta de Andalucía-Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio 

Beneficiários do projeto: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía; Estación Biológica 

de Doñana. Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Fundacion ONCE 

para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad; Instituto Nacional de 

Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria; Universidad de Cádiz; Universidad de 

Córdoba; Universidad de Huelva; Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL); Câmara 

Municipal de Castro Marim; Câmara Municipal de Loulé; Câmara Municipal de Monchique; 

Câmara Municipal de Tavira; Fundación Delegación Fundación Finnova; Universidade de Évora 

Data de aprovação: 12/11/2018 

Data de início: 01/04/2018 

Data de conclusão: 15/12/2022 

Custo total elegível: 627.500,00 € 

Apoio financeiro da União Europeia - FEDER: 470.625,00 € 

 



 

 

Breve descrição - objetivos, atividades e resultados esperados 

Objetivos do projeto: 

 Reforçar e promover a cooperação, os procedimentos de trabalho e a formação entre os 

Dispositivos de Prevenção e Extinção de Incêndios Florestais dentro da área de cooperação 

da Euro Região Alentejo – Algarve – Andaluzia. 

 Promover a criação de emprego duradouro e de qualidade na área de influência do 

projeto; 

 Reduzir o custo económico dos incêndios fomentando a economia rural ligada à paisagem. 

 Melhorar a capacidade de resposta face aos incêndios florestais das entidades e 

autoridades implicadas no combate aos mesmos nas três regiões participantes. 

 

Atividades e resultados do projeto: 

 Criação de um edifício aquartelado para funcionar como Unidade Local de Formação; 

 Concepção e implementação de um Plano de Formação transfronteiriça para a prevenção 

e extinção de incêndios florestais, baseado na aquisição de competências e na 

aprendizagem ao longo da vida através de operações de extinção em Espanha e Portugal. 

 Concepção e implementação de um Plano Conjunto de Sensibilização para os Incêndios 

Florestais. 

 Concepção e implementação de um programa transfronteiriço de investigação e inovação 

na luta contra as incêndios florestais, envolvendo investigadores de todas as regiões; 

 Concepção e implementação, nas escolas das três regiões, de uma disciplina transversal 

sobre incêndios florestais. 

 

Área aproximada da intervenção do projeto – Freguesia do Azinhal 


