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O projeto CILIFO (0753_CILIFO_5_E) é  
financiado pelo Programa de Cooperação 
Transfronteiriça Interreg V-A  Espanha- 
Portugal – Interreg POCTEP (2014-2020). 
 
O orçamento do CILIFO é de 24.6 milhões de euros, 
dos quais 75% são financiados pela União Europeia.

FINANCIAMENTO

O CILIFO enquadra-se no Programa POCTEP,  
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”.

TIPO DE PROJETO

O CILIFO É FORMADO POR UM 
CONSÓRCIO DE 15 BENEFICIÁRIOS: 

B1-CMAOT (Consejería de Agricultura, Ganadería,  
Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía)

B2-AMAYA (Agencia de Medio Ambiente y Agua. Junta 
de Andalucía)

B3-CSIC-EBD (Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Estación Biológica de Doñana)

B4-ONCE (Fundación ONCE para la Cooperación e  
Inclusión Social de Personas con Discapacidad)

B5-INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria)

B6-UCA (Universidad de Cádiz)

B7-UCO (Universidad de Córdoba)

B8-UHU (Universidad de Huelva)

B9-AMAL (Comunidad de Intermunicipal do Algarve)

B10-CASTRO MARIM (Municipio de Castro Marim)

B11-LOULÉ (Municipio de Loulé)

B12-MONCHIQUE (Municipio de Monchique)

B13-TAVIRA (Municipio de Tavira)

B14-FINNOVA (Fundación Delegación Fundación  
Finnova)

B15-U.EVORA (Universidad de Évora)

1. 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.  

2. 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.  

3. Melhorar a capacidade de resposta face aos  
incêndios florestais das entidades e autoridades  
implicadas no combate aos mesmos nas três  
regiões participantes.

OBJETIVOS

Este projeto tem uma duração de  três anos 
(01/01/2019 a 12/12/2021).

DURAÇÃO


