NOME DA OPERAÇÃO: ACORES-05-1809-FEDER-000009 Proteção e Requalificação Costeira dos Poços de São Vicente Ferreira – São Miguel

Cofinanciado por:

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL: 111.036,68€
COMPARTICIPAÇÃO FEDER: 94.381,18€ (85%)
DESCRIÇÃO DO PROJETO: O presente projeto contempla a execução de trabalhos na zona costeira de São Vicente Ferreira, que se estende numa extensão
máxima aproximada de 50 metros em relação à orla marítima, incluindo uma rampa varadouro e o seu prisma de proteção em enrocamento. Visa também
situar o enquadramento paisagístico da estrutura a edificar nomeadamente com a zona balnear adjacente, no sentido de expor o máximo possível o contorno
da faixa constituída por pedra e calhau e assim não desvirtuar o efeito de baía tal como a mesma se mostra atualmente. O presente projeto tem visa a
proteção, dos fenómenos de agitação marítima, da zona costeira de São vicente Ferreira, tendo em conta que, em períodos de forte agitação marítima, no
local a intervencionar, a ondulação instalada propicia o galgamento do atual muro cais e/ou desassoreamento do pé da rampa propiciando e potenciando,
desse modo, acidentes e incidentes por parte dos utilizadores. Considera-se que a presente empreitada, 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.
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
0,99%
0,88%

