ANEXO B – APÊNDICE 1 – ADENDA R
INFRAESTRUTURAS, USOS E ATIVIDADES
OBRAS MARÍTIMAS

INFRAESTRUTURAS, USOS E
ATIVIDADES
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INFRAESTRUTURAS, USOS E ATIVIDADES (OBRAS MARÍTIMAS)
Enquadramento na Estratégia Nacional para o Mar

DED2-AP4-PA5444

DED2 - Outros Usos e Atividades
AP2 – Obras Marítimas
Efeitos:
#1 – Promoção da segurança de pessoas e bens e proteção de património construído e ou natural de
importância relevante, com vista à eliminação, redução ou controlo dos riscos no litoral, através de
intervenções de manutenção/reabilitação de obras de defesa/proteção costeira.
#2 - Requalificação de áreas urbanas degradadas em domínio hídrico associadas à utilização de praias
ou a atividades produtivas.
DED2 - INFRAESTRUTURAS USOS E ATIVIDADES
OBRAS MARÍTIMAS
Valorização e Proteção do Litoral
Plano de Ação de Proteção e Valorização do Litoral (PAPVL) 2012-2015
Acesso ao Mar
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Programa de Ação
Obras Marítimas
_______________________________________________________________
P5444114 - Plano de Ação de Proteção e Valorização do Litoral (PAPVL) 2012-2015
P5444115 – Acesso ao Mar
Objetivos


Promover, com base na tipificação e priorização existente e no diagnóstico das necessidade
efectuadas no contexto das áreas ribeirinhas costeiras, um conjunto de intervenções na orla
costeira que permitam melhorar e valorizar as condições do interface Terra / Mar, quer no contexto
da salvaguarda de pessoas e bens, quer numa perspetiva de melhorar as condições generalizadas
de acesso ao Mar e em particular às populações ribeirinhas.



Desenvolvimento: Este programa tem como objetivo enquadrar e dinamizar as intervenções
identificadas e a sua execução a nível nacional, regional e local, no sentido de poderem ser
asseguradas as condições de uma utilização da orla costeira e do espaço marítimo associado em
segurança, incluindo a criação de condições de acesso ao mar.

Entidade Coordenadora
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) – MAOTE, em articulação com a Direção-Geral de Recursos
Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) - MAM
Entidades Participantes - Equipa Técnica Especializada
Ministério da Defesa Nacional (MDN)
- Direção-Geral da Autoridade Marítima (DGAM)
- Polícia Marítima (PM)
Ministério da Economia (ME)
- Turismo de Portugal (TP)
- Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT)
Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia (MAOTE)
- Agência Portuguesa do Ambiente (APA) - Coordenação
- Comissões Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR)
Ministério da Agricultura e do Mar (MAM)
- Direção-Geral de Política do Mar (DGPM)
- Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) -Coordenação
- Docapesca
Ministério da Educação e Ciência (MEC)
Presidência do Conselho de Ministros (PCM)
- Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ)
- Municípios
Governo Regional dos Açores (GRA)
Governo Regional da Madeira (GRM)
Outras entidades
- Administrações Portuárias
- Outras entidades identificadas como necessárias ao longo dos projetos
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Resultados Esperados






Uma economia do mar envolvendo uma integração do espaço marítimo com a orla costeira e a
promoção da coesão territorial
Uma sociedade empenhada em promover o acesso ao mar e o seu sustentável;
Maior segurança de pessoas e bens;
Redução, minimização e controlo dos riscos resultantes da evolução da orla costeira;
Conhecimento dos mecanismos necessários à proteção costeira;

Calendarização
2013-2016
Fontes de Financiamento
Financiamento Nacional:
OE
Financiamento Comunitário:
Programa Operacional Valorização do Território (POVT)
Programas operacionais regionais (POR);
Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos (FPRH);
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INFRAESTRUTURAS, USOS E ATIVIDADES (OBRAS MARÍTIMAS)
Enquadramento na Estratégia Nacional para o Mar

DED2-AP4-PA5444-P5444114

DED2 - Infraestruturas, Usos e Atividades
AP2 – Obras Marítimas
Efeitos - #1, #2
PA - Valorização e Proteção do Litoral
DED2 – INFRAESTRUTURAS, USOS E ATIVIDADES
OBRAS MARÍTIMAS
Valorização e Proteção do Litoral
Plano de Ação de Proteção e Valorização do Litoral (PAPVL) 2012-2015

Previsto

Planeamento

Aguarda
Execução

Execução
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Projeto
Plano de Ação de Proteção e Valorização do Litoral (PAPVL) 2012-2015
Objetivos


Identificar, tipificar, priorizar, programar e coordenar as intervenções na orla costeira continental
enquadradas nos Planos de Ordenamento da Orla Costeira em vigor, mais um conjunto de
intervenções entretanto identificadas como necessárias e urgentes e ações enquadradas nos
programas Polis do Litoral. Incluem tipologias de intervenção classificadas como: ações de defesa
costeira e zonas de risco, sempre que sejam detetados riscos passíveis de por em causa a
segurança de pessoas e bens localizados na faixa costeira; e estudos, gestão e monitorização de
forma a suportar e fundamentar tecnicamente as ações e intervenções previstas e garantir a sua
adequabilidade face aos processos e mecanismos evolutivos presentes na faixa costeira

Entidade Coordenadora
- Agência Portuguesa do Ambiente (APA) - MAOTE
Entidades Participantes - Equipa Técnica Especializada
Ministério da Defesa Nacional (MDN)
- Direção-Geral da Autoridade Marítima (DGAM)
- Polícia Marítima (PM)
Ministério da Economia (ME)
- Turismo de Portugal (TP)
- Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT)
Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia (MAOTE)
- Agência Portuguesa do Ambiente (APA) - Coordenação
- Comissões Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR)
- Sociedades POLIS Litoral
Ministério da Agricultura e do Mar (MAM)
- Direção-Geral de Política do Mar (DGPM)
- Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM)
Presidência do Conselho de Ministros (PCM)
- Municípios
Governo Regional dos Açores (GRA)
Governo Regional da Madeira (GRM)
Outras entidades
- Administrações Portuárias
- Outras entidades identificadas como necessárias ao longo do projeto
Tarefas
1. Identificar e coordenar as prioridades de investimento para as intervenções na orla costeira;
2. Designar e propor fontes de financiamento para realização física e financeira das ações;
3. Coordenar os procedimentos de contratação pública destinados à realização de empreitadas e
aquisição de serviços necessários à concretização das intervenções;
4. Coordenar a integração dos procedimentos de contratação entre os vários participantes a nível
nacional, regional e local;
5. Acompanhar e monitorizar a execução dos contratos realizados no âmbito do plano.
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Resultados Esperados






Racionalizar o investimento na orla costeira conforme as prioridades definidas;
Gestão integrada da zona costeira e articulação com o espaço marítimo adjacente;
Promover a segurança de pessoas e bens;
Redução, minimização e controlo dos riscos resultantes da evolução da orla costeira;
Aumentar a informação e mecanismos necessários à proteção costeira;

Calendarização
2013-2015
Custos e Fontes de Financiamento
Financiamento Nacional:
OE
Financiamento Comunitário:
Programa Operacional Valorização do Território (POVT)
Programas Operacionais Regionais (POR)
Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos (FPRH)
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