NOME DA OPERAÇÃO: ACORES-06-2215-FEDER-000005 Programa Estratégico para o Ambiente Marinho dos Açores (PEAMA)

Projeto cofinanciado pelo PO AÇORES 2020 – União Europeia

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL: 720.464,43€
COMPARTICIPAÇÃO FEDER: 612.394,77€ (85%)
DESCRIÇÃO DO PROJETO: O projeto foi estruturado em dez tarefas, que agregam as vertentes de atuação prioritárias, no âmbito das linhas estratégicas para
o Ambiente Marinho dos Açores. Nesse sentido este projeto visa a prossecução das políticas conducentes à implementação da Diretiva Quadro Estratégia
Marinha na Região. As tarefas a implementar consistem no programa BALA; Na promoção do Programa Invasoras Marinhas nos Açores (PIMA); Criação e
implementação de programas de recolha de informação científica e monitorização do lixo marinho; Monitorização oceanográfica das condições hidrográficas;
Vigilância marítima em zonas remotas; Monitorização e segurança das atividades marítimo-turísticas; Equipar áreas marinhas protegidas com boias de
amarração para uma adequada utilização destas; Obtenção de um inventário das estruturas edificadas nas zonas costeiras; Identificar e harmonizar a
informação marinha e centralizá-la numa plataforma tecnológica – um geoportal e; Revitalizar a área da sensibilização e educação ambiental marinha. O
presente projeto tem como objetivo geral responder às obrigações da Região Autónoma dos Açores, de modo a implementar a Diretiva-Quadro Estratégia
Marinha na Região. O estabelecimento e aplicação de um programa de monitorização, para avaliação constante e atualização periódica das metas ambientais,
é obrigatório e fundamental para a RAA. A RAA já definiu um programa de medidas, destinado à prossecução ou à manutenção do bom estado ambiental,
contudo, é de enorme importância iniciar a execução do programa de medidas.
Objetivos: Promover o conhecimento e a valorização da biodiversidade e dos ecossistemas
Resultados:
Tipo de Indicador
Indicador de Realização
Indicador de Resultado

Designação
Superfície dos habitats apoiados para atingirem o melhor estado de
conservação
Melhoria do conhecimento sobre o estado de conservação e dos estatutos de
ameaça de espécies e habitats (espécies e habitats abrangidos por esquemas
de monitorização sistemática)

Meta 2023

Contributo da Operação para a meta do
Indicador de Realização

11.970.421 ha

527.420 ha

50%

5,7% (3 espécies e 3 habitats)

