NOME DA OPERAÇÃO: ACORES-05-1809-FEDER-000023 REQUALIFICAÇÃO COSTEIRA COSTA NORTE S. MIGUEL, RABO PEIXE

Cofinanciado por:

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL: 3.641.861,80€
COMPARTICIPAÇÃO FEDER: 3.095.582,53€ (85%)
DESCRIÇÃO DO PROJETO: Na sequência dos fenómenos de erosão costeira verificados na vila de Rabo de Peixe, e de modo a serem garantidas as condições
de segurança da população, tornou-se imprescindível a elaboração de dois projetos e a execução de duas empreitadas:
- Projeto de estabilização provisória do topo da falésia contígua à Rua de São Sebastião, Rabo de Peixe, São Miguel
- Projeto de requalificação costeira da costa norte de São Miguel, Rabo de Peixe.
As intervenções previstas na presente candidatura, pretendem desenvolver uma solução que, por um lado, mitigue o progressivo avanço verificado ao nível
da erosão costeira na freguesia de rabo de Peixe, através da adoção de medidas urgentes de estabilização da falésia contígua à Rua de São Sebastião e, por
outro lado, minimize o processo erosivo e contribua para a estabilização da arriba, através dos trabalhos previstos na empreitada de requalificação costeira
da costa norte de São Miguel, Rabo de Peixe. Desta forma, através das intervenções previstas na presente candidatura, pretende-se aumentar a capacidade
de resiliência a situações de intempéries, minimizando os riscos associados à ocorrência de fenómenos de erosão costeira, tendo em vista a proteção de
pessoas e bens na orla costeira da freguesia de Rabo de Peixe.
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
7,52%
6,68%

