NOME DA OPERAÇÃO: ACORES-05-1809-FEDER-000004 Proteção e Requalificação Costeira da Baía das Canas

Cofinanciado por:

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL: 169.949,50€
COMPARTICIPAÇÃO FEDER: 144.457,08€ (85%)
DESCRIÇÃO DO PROJETO: O presente projeto contempla a execução de uma intervenção de proteção costeira, com vista à proteção, face à agitação marítima,
das estruturas situadas a poente da Baía de Canas, bem como todo o parque habitacional adjacente do mesmo lado e estruturas a ele inerente. Com a
execução do prisma de proteção, muro de coroamento em betão ciclópico e sistema de drenagem associado, estão criadas as condições para se minimizar os
efeitos nefastos dos galgamentos provenientes da forte agitação marítima sentida no local. O presente projeto visa proteger da agitação marítima, as
estruturas situadas a poente da Baía de Canas, nomeadamente a via marginal que a contorna assim como todo o parque habitacional adjacente do mesmo
lado e estruturas a ele inerente, tendo em conta que, em períodos de forte agitação marítima, no local a intervencionar, a ondulação instalada propicia o
galgamento da orla da baía, propiciando o alagamento da via marginal, das habitações e outras estruturas confinantes. A execução dos trabalhos previstos no
presente projeto, irá contribuir significativamente para a estabilização e requalificação daquela zona costeira que se encontra em risco, adaptando-a para as
previsíveis consequências das alterações climáticas, aumentando, igualmente, a capacidade de resiliência a situações de adversidade do estado do mar,
visando a proteção de pessoas e bens localizados na orla costeira.
Objetivos: Aumentar a capacidade de resiliência a situações de catástrofes
Resultados:
Tipo de Indicador

Designação

Meta 2023

Indicador de Realização

Extensão da faixa costeira intervencionada para proteção de pessoas e bens

5,05 km

Indicador de Resultado

Intervenção em linha de costa em situação de risco (extensão da faixa costeira
a intervencionar para proteção de pessoas e bens, de acordo com as metas
propostas para 2023)

5,69 km

Contributo da Operação para a meta do
Indicador de Realização
1,78%
1,58%

