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DESIGNAÇÃO DO PROJETO: Repavimentação da Pista e da Placa de Estacionamento de Aeronaves e 

Pavimentação da Posição de Espera da Viatura de Salvamento e Combate a Incêndios no Aeródromo da 

Ilha do Corvo 

 
CÓDIGO DO PROJETO: ACORES-07-2857-FEDER-000008 

 
OBJETIVO PRINCIPAL: Aumentar os fluxos e os movimentos de mercadorias e passageiros, utilizando o 

sistema aéreo e marítimo 

 
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SATA GESTÃO DE AERÓDROMOS, S.A. 

 
CUSTO TOTAL ELEGÍVEL: 2.185.915,30 € 

 
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA: 1.858.028,01 € 

 
DESCRIÇÃO: Com o objetivo de visar o reforço, bem como a segurança e otimização da operacionalidade 

do aeródromo da ilha do Corvo, os trabalhos relativos à empreitada consistem em: 

• Pintura de sinalização horizontal (marcas de pista, taxiway e placa de estacionamento); 

• Enchimento da faixa STRIP nas zonas que têm inclinação superior a 3%; 

• Aplicação de grooving, por forma a permitir a utilização da pista em dias de chuva sem impactos 

negativos na Segurança Operacional; 

• Realização de ensaios de classificação ACN/PCN dos pavimentos e de caraterização superficial da pista; 

• Pavimentação da Posição de Espera (de pista) da Viatura de Salvamento e Combate a Incêndios. 

 
RESULTADOS: A operação visa a melhoria das condições de operacionalidade e segurança do aeródromo 

da ilha do Corvo, de modo a corresponder às normas de segurança internacionais. As obras da empreitada 

em apreço permitem a criação de condições técnicas para a operação de aeronaves e possibilita uma 

melhoria da qualidade do serviço prestado. 

Esta intervenção é orientada para a satisfação das necessidades dos utilizadores do transporte aéreo e 

tenho em vista a atratividade do sistema regional sustentável de transportes. 

Os trabalhos irão permitir uma eficiente drenagem da pista e aumento da resistência a hidroplanagem do 

pavimento em condições de pista molhada, o que por sua vez reduz os riscos de saída de pista, 

contribuindo para uma maior segurança operacional das manobras de aterragem e eventuais descolagens 

abortadas. 
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FOTOGRAFIAS: 

 

 

Fotografia 01 - Correção de Patologias em Pavimentos 
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Fotografia 02 - Correção de Patologias em Pavimentos 
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Fotografia 03 - Aplicação de Lama Asfáltica em Pavimento Fissurado 

 

Fotografia 04 - Trabalhos na Placa de Estacionamento 
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