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TERRITORIAL

Tavira localiza-se no Algarve, 
região mais a sul de Portugal.

O concelho de Tavira tem uma 
área de 611 Km2, sendo o 
terceiro mais extenso do 
Algarve.

O concelho de Tavira tem cerca 
de 26.000 habitantes, 
localizados maioritariamente na 
zona litoral;











No âmbito da candidatura CILIFO o Município de Tavira pretende-se:

- Investir na criação de um Centro Meios Aéreos, de modo a melhorar e otimizar os diversos
meios no que respeita à Proteção e Socorro, com vista a uma intervenção mais eficiente e
qualificada de todos os agentes de Proteção Civil do Concelho;

- Melhorar a capacidade de resposta face aos incêndios florestais ;

- Desenvolver campanhas de formação e sensibilização no sentido de melhorar a perceção e a
forma de intervenção dos agentes de proteção civil.

O Centro Meios Aéreos permitirá dar apoio em caso de catástrofe não só à zona onde se
encontra inserido, mas também a todo o Algarve, Alentejo e Andaluzia, servindo também de
base estratégica para o desenvolvimento de campanhas de sensibilização e formação dirigidas
não só aos agentes de Proteção Civil como à população em geral.
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O Município de Tavira considera este 
investimento estratégico.

A infraestrutura, Centro Meios Aéreos 
de Cachopo, que se pretende 
implementar localiza-se em plena serra 
algarvia, em Cachopo, num território 
de relevo bastante acidentado e de 
difícil acesso, numa zona de elevado 
risco de incêndio florestal.



CENTRO DE MEIOS AÉREOS DE 

CACHOPO

A pista, já existente, localiza-se no 
cimo de uma elevação, a noroeste 
da vila de Cachopo. 

Com a implementação desta 
infraestrutura pretende-se 
melhorar a sua operacionalidade 
e construir um edifício de apoio.
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O Centro de Meios Aéreos irá englobar:
 O Centro de Despacho de Meios 

Operacionais Municipal.

 O Centro de Formação e Pedagogia 
em matérias de Proteção Civil e 
Socorro, tendo por público alvo não 
só os Agentes de Proteção Civil, mas 
também a população em geral.

 Um local de apoio logístico e pré-
posicionamento de meios, humanos 
e materiais, durante todo o ano, para 
sustentação de operações de 
Proteção Civil e Socorro, 
nomeadamente, no que concerne a 
um centro de despacho alternativo 
de meios operacionais regionais, ao 
combate a incêndios florestais, 
eventos sísmicos e outras 
ocorrências.
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O projeto de execução que esteve 
na base da candidatura 
apresentada pelo Município de 
Tavira à operação CILIFO foi 
realizado entre 2006 e 2008.

Durante a revisão desse projeto, 
verificou-se a necessidade de 
introduzir alterações profundas no 
projeto existente, nomeadamente, 
alterar os corredores de 
aproximação e descolagem e, 
consequentemente, a localização 
do edifício de apoio.
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Desta alteração decorreu a 
necessidade de elaborar o 
levantamento topográfico dos 
corredores de aproximação e 
descolagem à pista, cujo 
procedimento está em curso e é 
essencial ao prosseguimento do 
processo.

Com a alteração desses corredores, 
a organização do espaço foi 
substancialmente alterada e a 
implantação do edifício de apoio 
foi deslocada para sul.
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Esta alteração implicou a 
realização de um novo projeto de 
arquitetura e de todas as 
especialidades inerentes ao 
projeto de execução, para a pista 
e para o edifício de apoio e 
promoveu uma modificação 
substancial no processo e no 
planeamento da ação.
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- Investimento Total previsto no CILIFO para o Centro Meios Aéreos de Cachopo – 892.000 €

Obrigada pela atenção!


