
 

 

Designação do Projeto| Remodelação e Ampliação dos Edifícios do Aeródromo Municipal para 

instalação do CDOS e Reforço das Condições de Operacionalidade do CMA e do GIPS da GNR 

Código do Projeto| POSEUR – 02-1810-FC-000505 

Objetivo Principal| Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de 

riscos 

Região de Intervenção| Norte 

Entidade Beneficiária| Município de Vila Real em parceria com a Guarda Nacional Republicana e 

a Autoridade Nacional de Proteção Civil 

 

 

Data de Aprovação|14-06-2018 

Data de Início|12-03-2018 

Data de Conclusão|12-03-2020 

Custo Total Elegível|€ 2.000.000,00 

Apoio Financeiro da União Europeia| Fundo de Coesão (FC) - € 1.500.000,00 

 

Objetivos, Atividades e Resultados Esperados/Atingidos 

Objetivos:  

Fortalecimento da rede de infraestruturas de proteção civil, através da relocalização do CDOS de Vila Real, 

remodelação e ampliação do CMA e do GIPS da GNR, potenciando o aumento de resiliência do próprio Sistema 

Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS), através do reforço da capacidade operacional pela criação 

de instalações com adequadas condições de operacionalidade para a melhoria do comando e controlo das 

ocorrências que estão no domínio das responsabilidades de intervenção dos CDOS, bem como pela 

complementaridade dos agentes de proteção civil, e nomeadamente através da diminuição do tempo de resposta 

em matéria de combate aos incêndios florestais.   

 

Atividades:  

A candidatura é composta por uma empreitada, que comtempla a reconversão das instalações existentes do 

Aeródromo Municipal de Vila Real, bem como a sua ampliação no sentido de ser implementado o CDOS de Vila 

Real, o CMA e o GIPS da GNR. 

Com a implementação deste projeto pretende-se contribuir para a concretização do alcance dos objetivos, das 

ações e das metas consagradas no Plano de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI), que preconizam e 

privilegiam intervenções em três domínios prioritários: prevenção estrutural, vigilância e combate, e 

consequentemente, o reforço da capacidade de resposta operacional do Dispositivo Espacial de Combate a 

Incêndios Florestais (DECIF). 

 

Resultados Esperados/Atingidos:  

Indicadores de realização: População que beneficia de proteção contra incêndios florestais: 221.218,00 (Pessoas) 

Infraestruturas Operacionais de Proteção Civil Requalificadas: 1; 

Indicadores de resultado: Redução percentual do tempo de resposta às ocorrências de incêndios florestais: 0% 

 

 

 


