
 

  

 
DESIGNAÇÃO DO PROJETO:  Proteção Civil de Ponta Delgada - Gestão Operacional de Riscos e de Situações 
Climáticas Extremas 
  
CÓDIGO DO PROJETO:  ACORES-05-1810-FEDER-000010 
  
OBJETIVO PRINCIPAL:  Aumentar a capacidade de resiliência a situações de catástrofes 
 
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Município de Ponta Delgada 
 
VALORES DA OPERAÇÃO:  
 
 APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER): 255.534,39 € 
 
CUSTO TOTAL ELEGÍVEL: 300.628,69€:  Co-financiamento: 255.534,39 €. Recursos Próprios: 51.809,67 € 
 
DESCRIÇÃO: A Câmara Municipal de Ponta Delgada no âmbito do Serviço Municipal de Protecção Civil  (SMPCPD) 
identificou no seu plano estratégico  4 grandes desafios: 1- Aumentar o conhecimento das situações de risco; 2 - 
Melhorar a eficácia organizacional; 3 - Promover uma cultura de auto-protecção; 4 - Racionalizar e optimizar o 
planeamento de emergência. 
Neste sentido pretende-se com o actual projecto dar seguimento aos desafios 2 e 4  reunindo um conjunto de 
condições operacionais de respostas a situações de emergência, sendo para tanto necessário proceder-se à 
aquisição de diversos equipamentos de comunicações e de protecção individual e colectiva e de realojamentos. 
Esta candidatura pretende pois, diminuir os efeitos decorrentes das alterações climáticas e também dar ao 
município capacidade de atuação face às intempéries e outros fenómenos a que os Açores e o concelho de Ponta 
Delgada estão sujeitos 
 
A presente candidatura será articulada com uma outra candidatura a implementar pelo município de Ponta  
Delgada, no âmbito do Eixo Prioritário 5 – Alterações Climáticas e Prevenção e Gestão de Riscos (Planos de 
emergência e de contingência de âmbito regional e local). 
  
A operação enquadra-se na prioridade de investimento 5.2.1. Área de intervenção 3.2. 
alíneas: a) e e) - Rede de Comunicações e Equipamento de acordo com o Aviso n.º AÇORES-10-2015-10 e pretende 
aumentar a capacidade de resiliência nas situações de crise que despoletem o accionamento dos serviços de 
Proteção Civil.  
 
  
Resultados da Operação:  
 
Indicadores:  
 
De realização: 

>  Indicador 1 - Incremento da capacidade de resiliência em situação de exceção que envolva ameaça coletiva -  
contributo da operação permite alcançar meta superior a 20 %. 

>  Indicador 2 – População que beneficia de medidas de proteção contra inundações -  contributo da operação 
permite alcançar meta superior a 20 %. 



 

  

>  Indicador 3 – Infraestruturas de proteção civil apoiadas -  contributo da operação permite alcançar meta superior 
a 20 %. 

 

 

De resultado: 

- Incremento da capacidade de resiliência em situação de exceção que envolva ameaça coletiva - contributo da 
operação permite alcançar meta superior a 20 %. 

- Intervenção em linha de costa em situação de risco, para proteção de pessoas e bens  - contributo da operação 
permite alcançar meta superior a 20 %. 

 
 
Fotos  - em anexo  
 


