NOME DA OPERAÇÃO: MELHORIA DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS E DE SEGURANÇA DO
NÚCLEO DE PESCAS DO PORTO DA MADALENA

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL: € 1.071.982,60
COMPARTICIPAÇÃO FEAMP: € 803.986,96

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
Realização de obras de melhoramento do Núcleo de Pescas do Porto da Madalena que se
iniciarão com o levantamento topo-batimétrico, atividade fundamental para confirmar as
condições existentes nomeadamente na zona da bacia a dragar
Posteriormente, serão realizadas dragagens para obtenção de cotas de fundação que permitam
o restabelecimento dos fundos de serviço da bacia e contruído um cais de alagem, com a
efetuação do reperfilamento da retenção existente após a conclusão da superestrutura do cais
Por forma a ser possível executar as escavações para implantação de todas as infraestruturas
enterradas e fundações do Edifício, e assim que a colocação de prefabricados o permita executar
em segurança, iniciar-se-á a demolição do pavimento existente.
A rede de abastecimento de água e a rede de energia elétrica e iluminação serão totalmente
reformuladas e elaboradas tendo em vista todos os critérios ambientais e de eficiência
energética.
Será ainda construído um edifico a afetar a instalações sanitárias que darão apoio a todos os
utilizadores do núcleo de Pescas do Porto da Madalena e melhorar as condições Higinosanitárias e de segurança.
A operação inclui os encargos, com a prestação de serviços para a elaboração do projeto de
execução e do processo de concurso, a execução da empreitada e a prestação de serviços de
planeamento, coordenação e fiscalização.

OBJETIVOS: Melhorar as condições de segurança e operacionalidade do Núcleo de Pescas;
Criação uma zona distinta e delimitada que facilite a atividade dos armadores e pescadores, bem
como das respetivas embarcações
METAS:
Descrição da Meta
Pescadores que beneficiam da operação
Outros utilizadores que beneficiam da operação
Capturas desembarcadas

Meta Aprovada
Valor

Unidade

272 Número de Unidades
23 Número de Unidades
1.659 Toneladas

