
  

  

  
 
 
DESIGNAÇÃO DO PROJETO: Planear Soluções de Emergência no Concelho de Ponta Delgada 
 
CÓDIGO DO PROJETO: ACORES-05-1708-FEDER-000006  
 
OBJETIVO PRINCIPAL. Promover a Adaptação às Alterações Climáticas e a Prevenção e Gestão de Riscos. A 
operação incide no âmbito do planeamento municipal para assegurar instrumentos de respostas em situações de 
emergência  e está intrinsecamente ligada à candidatura apresentada ao PO Açores 2020 denominada "Protecção 
Civil PDL - Gestão Operacional de Riscos e de Situações Climáticas Extremas".  

 
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Município de Ponta  Delgada 
 

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL: 135.535,01€ 
 
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER)  115.204,76 € 
 
DESCRIÇÃO: 
  
A operação incide no âmbito do planeamento municipal para assegurar instrumentos de respostas em situações de 
emergência  e está intrinsecamente ligada à candidatura apresentada ao PO Açores 2020 denominada "Protecção 
Civil PDL - Gestão Operacional de Riscos e de Situações Climáticas Extremas".  
Na presente candidatura o Município de Ponta Delgada projeta a execução de dois Planos inseridos na Linha de 
Intervenção 2: Planear soluções de emergência da Estratégia Municipal de Proteção Civil do Município de Ponta 
Delgada, bem como um Estudo inserido na Linha de Intervenção 1: Atualizar o conhecimento das situações de risco, 
sendo os mesmos, respetivamente:   
 - Plano Especial de Emergência de Risco de Movimento de Massas (PEERMM) e  
 - Plano Especial de Emergência de Riscos Sísmicos e Vulcânicos.  
- Estudo de Estabilidade de Talude sobranceiro à rua das Terças Santo Sntónio – São Miguel Açores.  
Relativamente ao primeiro a necessidade "urgente" da sua elaboração, prende-se com o facto de nos últimos 10 
anos o maior número de ocorrências de Proteção Civil no Concelho, serem precisamente relativas a ocorrências de 
movimento de massas, o que tem provocado inúmeros problemas a nível da salvaguarda de pessoas e bens. A 
orografia do Concelho aliada à existência de grande número de moradias e vias públicas em zonas que apresentam 
risco elevado de movimento de massas, as condições meteorológicas adversas a que por vezes a Ilha de São Miguel 
está sujeita, ainda mais justificam a elaboração do PEERMM. 
O PEERMM será elaborado de acordo com as específicações técnicas emanadas na Resolução n.º 30/2015 (Comissão 
Nacional de Proteção Civil), com a obrigação de entrega em formato digitaql e papel, do documento escrito e das 
cartas à escala 1:25000, de susceptibilidade dos riscos de movimentos de massas que possam afetar o Concelho de 
Ponta Delgada, em formato papel, raster e vetorial (em ficheiros SHP). Conter uma síntese por freguesia das 
vulnerabilidades de risco de movimento de massas, com mapas e recomendações específicas e apontar um conjunto 
de procedimentos a ter em conta em caso de acidente grave ou catástrofe. 
Relativamente ao PEERSV a necessidade "urgente" da sua elaboração, prende-se com a elevado riscos sísmico / 
vulcânico existentes no Concelho, existindo elevada probabilidade de ocorrência de eventos dessa natureza, 
podendo provocar danos a pessoas e bens. A orografia do Concelho aliada à existência de grande número de 
moradias e vias públicas em zonas que apresentam risco elevado, ainda mais justificam a elaboração do PEERSV. 
O PEERSV será elaborado de acordo com as específicações técnicas emanadas na Resolução n.º 30/2015 (Comissão 
Nacional de Proteção Civil), com a obrigação de entrega em formato digitaql e papel, do documento escrito e das 
cartas à escala 1:25000, de susceptibilidade dos riscos de movimentos de massas que possam afetar o Concelho de 
Ponta Delgada, em formato papel, raster e vetorial (em ficheiros SHP). Conter uma síntese por freguesia das 



  

  

vulnerabilidades de risco de movimento de massas, com mapas e recomendações específicas e apontar um conjunto 
de procedimentos a ter em conta em caso de acidente grave ou catástrofe. 
 
Também, perspetiva-se a elaboração de um  ESTUDO DE ESTABILIDADE DE TALUDE SOBRANCEIRO À RUA DAS 
TERÇAS SANTO ANTÓNIO – SÃO MIGUEL AÇORES.  
Tal necessidade justifica-se de forma premente tendo em conta a avaliação e relatório do LREC quanto àquele 
talude. 
  
RESULTADOS: 
 
Na presente candidatura o Município de Ponta Delgada irá fomentar a produção de dois Planos Especiais e de um 
Estudo que abrangerão cerca de 29% da área da RAA contribuindo assim para os indicadores de resultado e de 
realização previstos no Programa: 

- Plano Especial de Emergência de Risco de Movimento de Massas (PEERMM); 

 - Plano Especial de Emergência de Riscos Sísmicos e Vulcânicos e  

- Estudo de Estabilidade de Talude sobranceiro à rua das Terças Santo António – São Miguel Açores.  
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