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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Plano Integrado de Gestão de Resíduos do Concelho de Ribeira Grande

Programa:

Programa Ribeira Grande Consolida

1

Localização: Concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
1 Ambiente e Paisagismo
Objectivo Estratégico:
1 Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais
Objectivos Estratégicos Complementares:
4

Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
A recolha de resíduos sólidos urbanos abrange actualmente a totalidade da população do Concelho Ribeira Grande,
efectuando-se a recolha selectiva de papel, plástico e vidro através de ecopontos e recolha “porta-a-porta” em
estabelecimentos comerciais.
O sistema de recolha selectiva de resíduos actual, ecopontos e recolha “porta-a-porta”, não permite a recolha selectiva de
pilhas nem de óleos alimentares, tendo estes de ser entregues pelos produtores, particulares e estabelecimentos
comerciais, directamente à AMISM - Associação de Municípios da Ilha de São Miguel.
Relativamente aos Resíduos de Construção e Demolição (provenientes de obras de construção, reconstrução, ampliação,
alteração, conservação e demolição e da derrocada de edifícios), estes são encaminhados para um aterro de inertes,
localizado na Freguesia de Rabo de Peixe, junto da zona de pedreiras, não sendo promovida a sua reutilização/valorização.
O Plano integrado de gestão de resíduos do Concelho de Ribeira Grande tem como objectivo operacionalizar as
oportunidades para melhoria do serviço prestado pelos serviços municipais quer em termos da sua área de influência quer
em termos das tipologias abrangidas, visando a inclusão da recolha de pilhas e óleos alimentares, potenciando ainda a
implementação de novas actividades económicas na área do concelho, associadas à reciclagem de Resíduos de
Construção e Demolição e à valorização energética de óleos alimentares.
As acções a desenvolver no âmbito específico deste projecto consistem em:
- Elaboração de um plano de gestão de resíduos adequado às necessidades e potencialidades do concelho;
- Revisão da actual rede de recolha selectiva de papel, plástico e vidro para incremento da oferta de ecopontos;
- Efectuar estudo específico para análise da viabilidade de inclusão das tipologias de pilhas e óleos alimentares na rede de
recolha selectiva;
- Definição de área para futura localização do ECO-Parque de Ribeira Grande, permitindo a instalação de empresas
dedicadas à reciclagem de Resíduos de Construção e Demolição e à valorização energética de óleos alimentares, entre
outros;
- Instalação de sinalética adequada e painéis informativos sobre gestão de resíduos junto aos ecopontos e através do Sítio
da Câmara Municipal (Projecto Portal Ambiental).

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

SRAM; AMISM

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande - Gabinete Técnico Ambiental

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2014

Investimento Global
80.000,00 €

Observações
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Plano de Controlo da Vegetação Exótica Infestante

Programa:

Programa Ribeira Grande Consolida

2

Localização: Áreas classificadas do concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
1 Ambiente e Paisagismo
Objectivo Estratégico:
1 Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais
Objectivos Estratégicos Complementares:
4

Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
O Plano de controlo da vegetação exótica infestante do Concelho de Ribeira Grande, cuja elaboração cabe aos
departamentos apropriados do Governo Regional visa o planeamento integrado para implementação de acções periódicas
que removam a vegetação exótica infestante e a reflorestação com espécies autóctones em áreas de maior
sensibilidade ecológica, pretendendo-se uma valorização do ecossistema a vários níveis nomeadamente:
- Requalificação de habitats;
- Incremento da biodiversidade local;
- Valorização da Paisagem local.
Este projecto deverá integrar as seguintes acções:
1. Identificação e caracterização das áreas sensíveis ocorrentes no concelho relativamente ao seu grau de afectação em
termos de
vegetação exótica infestante.
2. Definição de um programa de acções para renaturalização/reflorestação com espécies autóctones com a definição de
responsabilidades, meios e prazos de execução.
3. Inclusão em viveiro municipal de espécies autóctones para plantação

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

SRAM; SRAF; Universidade dos Açores

Entidades Responsáveis
Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM)

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2020

Investimento Global
60.000,00 €

Observações
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Uso do Solo Sustentável

Programa:

Programa Ribeira Grande Consolida

3

Localização: Concelho

Prioridade
2
Vector Estratégico:
1 Ambiente e Paisagismo
Objectivo Estratégico:
1 Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais
Objectivos Estratégicos Complementares:
2

Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades

4

Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida

0

---

Caracterização do Projecto:
Promoção da transição de práticas agrícolas de pastoreio para um uso do solo mais sustentável, diminuindo a sua
influência poluente nos territórios a jusante. Este projecto deverá passar pela formação dos agricultores em consonância
com o Manual de Boas Práticas Agrícolas e Florestais divulgadas pelo Governo Regional, bem como com o esforço de
reflorestação que a DRF tem vindo a efectuar, podendo ser articulado com a divulgação de informação via Portal do
Ambiente Local e acompanhado e implementado por técnicos da administração regional.
A formação dos agricultores passará por acções de formação, sessões de esclarecimento e workshops efectuados por
técnicos especializados da administração regional e/ou da Universidade dos Açores, em parceria com ONG locais,
realizadas em locais disponibilizados pela administração pública (ex. juntas de freguesia). A autarquia poderá, ainda,
estender este esforço ao terreno através da disponibilização de meios técnicos e humanos para a intervenção pontual no
terreno, junto de casos particulares.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Entidades Particulares que tutelem os terrenos

Entidades Responsáveis
Governo Regional

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2020

Investimento Global
75.000,00 €

Observações
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Programa de Recuperação do Edificado nos Núcleos Antigos

Programa:

Programa Ribeira Grande Consolida

4

Localização: Núcleos antigos - Centros urbanos

Prioridade
2
Vector Estratégico:
1 Ambiente e Paisagismo
Objectivo Estratégico:
1 Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais
Objectivos Estratégicos Complementares:
3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

4

Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida

2

Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades

Caracterização do Projecto:
O projecto pretende dar apoio aos proprietários dos imóveis no que respeita a recuperação e manutenção dos elementos estruturais e
decorativos importantes para salvaguarda da imagem das áreas mais antigas dos centros urbanos. Tem-se em vista o fomento da
continuidade, da atractividade e da melhoria do uso habitacional urbano, cativando a população para a resolução da problemática em
causa.
O desenvolvimento do projecto deverá ser procedido dos seguintes passos:
- Levantamento e definição dos perímetros dos centros históricos a integrarem no projecto (este deverá apoiar-se no levantamento já
realizado no programa "Rota cultural urbana" e no Plano de Pormenor de Salvaguarda da Zona Histórica da Ribeira Grande);
- Caracterização e levantamento do edificado alvo para a implementação do projecto, em articulação com o Plano Municipal de Habitação;
- Criação de ficheiro arquitectónico, com a caracterização e descrição das técnicas de construção características do local, épocas de
construção, entre outras;
- Identificação de situações pontuais de desacerto funcional e/ou formal com impactos negativos directos na envolvente e,
consequentemente, no ambiente urbano;
- Definição do grau de importância/prioridade das intervenções;
- Criação de uma base de dados que integre os levantamentos e a caracterização dos edifícios identificados a integrar no SIG Municipal;
- Apoio e/ou elaboração dos projectos de arquitectura e especialidades necessários à concretização das medidas entendidas como mais
adequadas, numa perspectiva de reabilitação do edificado e da manutenção das características de implantação no terreno e
arquitectónicas do conjunto;
- Integrar a componente de redução da vulnerabilidade sísmica;
- Avaliação, contacto, apoio e incentivo aos proprietários/munícipes nas candidaturas aos programas de financiamento em vigor no
momento e nas obras de recuperação;
O projecto deverá ir beber a programas/planos/regulamentos regionais e municipais de regulamentação e apoio à conservação e
beneficiação da habitação, como: Regulamento de Apoio à Habitação Degradada no Município da Ribeira Grande, Regulamento Municipal
de Urbanização e Edificação do Município, Plano Municipal de Habitação, Plano de Pormenor de Salvaguarda da Zona Histórica da Ribeira
Grande, Programa Prohabita, entre outros.
Poderá ser articulado com os projectos “valorização urbana – centros dos aglomerados rurais” e “Projecto-piloto de intervenção no centro
histórico da Ribeira Grande “no sentido de tentar dar prioridade à recuperação do edificado localizado nas áreas chave de intervenção dos
tais projecto.
Este conjunto de programas implica uma estrutura capaz de os realizar, pelo que deverá ser integrado e fortemente apoiado pela Comissão
de Coordenação e Acompanhamento do Plano.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Câmara Municipal da Ribeira Grande; Particulares; Entidade de
financiamento; Empresas de construção civil; Empresas materiais de
construção.

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2014

Ano final

2020

Investimento Global
1.200.000,00 €

Observações
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Redes de Abastecimento de Água (em curso)

Programa:

Programa Ribeira Grande Consolida

5

Localização: Concelho

Prioridade
0
Vector Estratégico:
1 Ambiente e Paisagismo
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
0

---

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
O município da Ribeira Grande tem um plano de investimentos plurianual para a rede de abastecimento de água, o qual tem
vindo a ser realizado ao longo dos anos somando um valor global de 8,8 milhões de euros. No ano de 2010 está previsto
investir mais de 4,1 milhões de euros, embora a crise que se vive possa vir a impor uma diminuição efectiva do investimento
neste domínio.
Propõe-se o prosseguimento do investimento na rede de águas do concelho, tendo em conta o previsto no Plano Plurianual
de Investimentos e nomeadamente:
1. A finalização dos investimentos de: Finalização do Reservatório do Pico da Madeira-Boavista-Rabo de Peixe; Construção
de Anel Radial Águas - Cidade (escalão superior);
2. A finalização da construção da rede de águas de Rabo de Peixe; a finalização dos troços do Passeio Atlântico para lá da
nova ponte; da Zona Litoral de Rabo de Peixe; de Fenais da Ajuda e Lomba de S.Pedro; do arruamento entre a Rua dos
Bombeiros e o P.Industrial;
Dever-se-á ter em atenção a exequibilidade da rede existente e a capacidade dos reservatórios de cada aglomerado ou
conjunto de aglomerados não só no que respeita à sua ligação física, mas também no que respeita aos caudais
necessários ao aumento populacional previsto na área.

Entidades Envolvidas

Entidades Impulsionadoras
Município da Ribeira Grande

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande (DOU)

Calendário de Execução
Ano inicial

2010

Ano final

2011

Investimento Global
3.400.000,00 €

Observações

O investimento respeita apenas aos anos de 2010 e 2011.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Reforço de Abastecimento de Água

Programa:

Programa Ribeira Grande Consolida

6

Localização: Ribeirinha/Matriz-Nascente /PrainhasRibeirinha

Prioridade
0
Vector Estratégico:
1 Ambiente e Paisagismo
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
0

---

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
O Plano de reforço do abastecimento de água ao concelho passa pelos investimentos seguintes, que constam do Plano
Plurianual de Investimentos:
1. Construção das redes de água de: Ribeira Seca; Santa Bárbara; Porto Formoso e S. Brás; Lomba da Maia; Lombinha da
Maia; Calhetas; Pico da Pedra; Ribeirinha; e ainda da Matriz e Conceição;
2. Reforço de abastecimento de água a Lomba da Maia, Lombinha da Maia, Burguete-Praia da Viola e Ribeirinha/MatrizNascente; Lomba de S. Pedro, Porto Formoso, Ribeirinha (Prainhas);
3. Furo de captação de água do Salto do Cabrito;
4. Construção de Anel Radial Águas - Rabo de Peixe (escalão superior e inferior e anel nascente);
5. Construção da rede de àguas ligação Tondela - Envolvente da Cidade;
6. Construção de reservatórios das Courelas-Rabo de Peixe e da Conceição das Vinhas-Rabo de Peixe;
7. Reabilitação da Adutora da Fajã do Boi – Pico da Pedra.
Estes investimentos devem ter em atenção a exequibilidade da rede existente e a capacidade dos reservatórios de cada
aglomerado ou conjunto de aglomerados não só no que respeita à sua ligação física, mas também no que respeita aos
caudais necessários ao aumento populacional previsto na área.

Entidades Envolvidas

Entidades Impulsionadoras
Município da Ribeira Grande

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande (DOU/DASUEM)

Calendário de Execução
Ano inicial

2010

Ano final

2015

Investimento Global
7.000.000,00 €

Observações
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Reabilitação da Adutora das Caldeiras e Construção do Reservatório

Programa:

Programa Ribeira Grande Consolida

7

Localização: Caldeiras

Prioridade
1
Vector Estratégico:
1 Ambiente e Paisagismo
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
0

---

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
Este projecto foi individualizado no quadro dos restantes pela sua importância estratégica para uma parte significativa do
concelho, uma vez que vai permitir o armazenamento acrescido de água e a resolução de parte dos problemas de falta de
abastecimento durante o período do Verão.
Sugere-se que a fase final deste investimento seja acompanhada duma campanha de sensibilização dos munícipes quanto
ao consumo excessivo de água bem como o desperdício que está patente no uso indevido da mesma.

Entidades Envolvidas

Entidades Impulsionadoras
Município da Ribeira Grande

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande (DOU)

Calendário de Execução
Ano inicial

2010

Ano final

2012

Investimento Global
750.000,00 €

Observações

OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
Com colaboração
– OFICINA DE ARQUITECTURA Largo de Santos – 13 – 4º 1200 - 808 – LISBOA

PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Instalação do Equipamento de Cloragem de Água nos Reservatórios do Concelho

Programa:

Programa Ribeira Grande Consolida

8

Localização: Concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
1 Ambiente e Paisagismo
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
0

---

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
A rede tem origem em nascentes, sendo que a qualidade da água destas é monitorizada nos reservatórios concelhios,
através de um controlo operacional constante do PCQA anual.
Assim a instalação do equipamento de cloragem de água em 19 reservatórios do Concelho - Lomba de S. Pedro, Fenais da
Ajuda, Burguete, Ribeira Funda, S. Brás, Gorreana, Porto Formoso, Maia I e II, Lombinha da Maia, Lomba da Maia,
Ribeirinha, ETA da Ribeirinha, Conceição, Camalhões (Santa Bárbara), Rabo de Peixe, Alminhas, Pico da Pedra e
Calhetas - é um investimento que se individualiza dos restantes na medida em que constitui um importante factor de
garantia do seu tratamento.

Entidades Envolvidas

Entidades Impulsionadoras
Município da Ribeira Grande

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande (DASUEM)

Calendário de Execução
Ano inicial

2010

Ano final

2010

Investimento Global
350.000,00 €

Observações

OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
Com colaboração
– OFICINA DE ARQUITECTURA Largo de Santos – 13 – 4º 1200 - 808 – LISBOA

PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Protecção dos Aquíferos e Valorização das Águas Pluviais

Programa:

Programa Ribeira Grande Consolida

9

Localização: Concelho

Prioridade
2
Vector Estratégico:
1 Ambiente e Paisagismo
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
0

---

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
A proximidade de zonas de pastagens e de outros tipos de explorações agrícolas e pecuárias podem contribuir para a
poluição das fontes e abastecimento de água, para o que se torna importante proceder à instalação de perímetros de
protecção dos aquíferos em todos os casos aplicáveis.
De igual forma é desejável o mapeamento da vulnerabilidade de algumas captações de água face às fontes de poluição
existentes, nomeadamente nos que não possam vir a instalar os perímetros de protecção acima preconizados.
Actualmente, as nascentes não são sujeitas a efectiva monitorização pela autarquia quanto a quantidades e perdas, sendo
unicamente monitorizados os caudais mensais.
Por seu turno, torna-se importante criar mecanismos de medição correcta dos recursos hídricos captados para
abastecimento público, uma vez que ela actualmente só parcialmente é efectuada e ainda proceder a investimentos que
valorizem a utilização de águas pluviais, que podem ser aproveitadas para um tipo de usos que evite o enorme desperdício
de água tratada para fins diferentes do consumo humano e que permita esbater a escassez de água em período de Verão.

Entidades Envolvidas

Entidades Impulsionadoras
Município da Ribeira Grande

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande (DASUEM)

Calendário de Execução
Ano inicial

2012

Ano final

2012

Investimento Global
100.000,00 €

Observações

OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
Com colaboração
– OFICINA DE ARQUITECTURA Largo de Santos – 13 – 4º 1200 - 808 – LISBOA

PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Rede de Saneamento Básico (em curso)

Programa:

Programa Ribeira Grande Consolida

10

Localização: Concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
1 Ambiente e Paisagismo
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
0

---

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
O município da Ribeira Grande tem um plano de investimentos plurianual para a rede de saneamento básico, o qual tem
vindo a ser realizado ao longo dos anos somando um valor global de mais de 9,6 milhões de euros. No ano de 2010 está
previsto investir mais de 3,5 milhões de euros, embora a crise que se vive possa vir a impor uma diminuição efectiva do
investimento neste domínio.
Propõe-se o prosseguimento do investimento na rede de saneamento do concelho, tendo em conta o previsto no Plano
Plurianual de Investimentos e nomeadamente:
1. Construção do saneamento básico de Rabo de Peixe; da Maia e construção da ETAR; Passeio Atlântico; zona litoral de
Rabo de Peixe; do arruamento entre a Rua dos Bombeiros e o P.Industrial;
2. Finalização do Projecto e execução das estações elevatórias e ETAR de Rabo de Peixe;
3. Projecto e execução do colector residual principal de Rabo de Peixe.
Construção de colectores principais e fundamentais que constituirão os sistemas de recolha e drenagem das águas
residuais do aglomerado, através de soluções técnicas que proporcionem o grau adequado de protecção ambiental e que
sejam também menos onerosas.

Entidades Envolvidas

Entidades Impulsionadoras
Município da Ribeira Grande

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande (DOU)

Calendário de Execução
Ano inicial

2010

Ano final

2010

Investimento Global
3.100.000,00 €

Observações

Este projecto inclui apenas o investimento para o ano de 2010.

OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
Com colaboração
– OFICINA DE ARQUITECTURA Largo de Santos – 13 – 4º 1200 - 808 – LISBOA

PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Novas Redes de Saneamento Básico

Programa:

Programa Ribeira Grande Consolida

11

Localização: Concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
1 Ambiente e Paisagismo
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
0

---

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
O Plano de novas redes de saneamento básico para o concelho, que inclui o reforço de algumas já existentes, passa pelos
investimentos seguintes, que constam do Plano Plurianual de Investimentos:
1. Concretização do projecto de execução do saneamento básico da Matriz e Conceição; de Fenais da Ajuda e Lomba de S.
Pedro; de Porto Formoso e S. Brás; de Lomba da Maia; de Lombinha da Maia; de Calhetas; da Ribeirinha, de Pico da
Pedra; da Ribeira Seca e de Santa Bárbara;
2. Construção da ETAR da cidade;
3. Construção do saneamento básico de ligação Tondela - Envolvente da Cidade;
4. Finalização da ETAR compacta do Burguete/Lomba da Maia.
Devem-se planear, estruturar e concretizar as rede de colectores principais e fundamentais que constituirão os sistemas de
recolha e drenagem das águas residuais de cada aglomerado ou conjunto de aglomerados através de soluções técnicas
que proporcionem o grau adequado de protecção ambiental e que sejam também menos onerosas. Nomeadamente devese alterar o actual sistema obsoleto de rede unitária e para além disso proceder á eliminação das muitas fossas sépticas
existentes no concelho.

Entidades Envolvidas

Entidades Impulsionadoras
Município da Ribeira Grande

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande (DOU)

Calendário de Execução
Ano inicial

2010

Ano final

2015

Investimento Global
19.000.000,00 €

Observações

OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
Com colaboração
– OFICINA DE ARQUITECTURA Largo de Santos – 13 – 4º 1200 - 808 – LISBOA

PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Reutilização de Águas Residuais

Programa:

Programa Ribeira Grande Consolida

12

Localização: Locais onde existam ETAR

Prioridade
1
Vector Estratégico:
1 Ambiente e Paisagismo
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
0

---

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
O esforço de investimento efectuado nas ETAR do concelho, algumas já em funcionamento, outras ainda em fase de
construção, implica a possibilidade de reutilização das águas residuais para fins diversos (por exemplo: rega, arrefecimento
industrial, aquecimento industrial – caldeiras -, construção civil, ar condicionado, fontes, lavagem de veículos, lavagem de
pavimentos, bombeiros).
Para esse efeito é necessário por um lado garantir que existe um sistema de controlo das características dos efluentes das
ETAR nas zonas de descarga e conceber um sistema de recolha de águas residuais finais.
Este sistema deve ser aplicado apenas nos casos em que a reutilização da água seja compensatória, uma vez que isso
também passa por uma campanha de sensibilização para o seu aproveitamento, que nem sempre é fácil de se tornar eficaz.
Assim prevê-se a possibilidade de proceder a este tipo de reutilização numa primeira fase apenas para as ETAR da cidade
e de Rabo de Peixe.

Entidades Envolvidas

Entidades Impulsionadoras
Município da Ribeira Grande

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande (DOU)

Calendário de Execução
Ano inicial

2010

Ano final

2012

Investimento Global
0,00 €

Observações

O valor de investimento para este projecto está incluido nas fichas de redes de saneamento em curso e novas.

OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
Com colaboração
– OFICINA DE ARQUITECTURA Largo de Santos – 13 – 4º 1200 - 808 – LISBOA

PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Valorização dos Resíduos Urbanos e Combate aos Depósitos Ilegais

Programa:

Programa Ribeira Grande Consolida

13

Localização: Concelho

Prioridade
2
Vector Estratégico:
1 Ambiente e Paisagismo
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
0

---

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
Em fase de caracterização foi detectada a existência de vários depósitos ilegais de resíduos, em zonas próximas de
caminhos e até em linhas de água, cuja eliminação tem de ser efectuada. Contudo é necessário tomar providências
precautivas para que não voltem a existir deposições deste tipo, pelo que se deve promover uma campanha de
sensibilização, acompanhada de actuação pesada em coimas a aplicar sobre quem prevaricar.
Ao mesmo tempo deve procurar-se expandir gradualmente o sistema de recolha selectiva às restantes áreas urbanas do
concelho e a outras tipologias de resíduos e incentivar a reconversão dos resíduos preferencialmente através de acordos
com empresas privadas, de que a Tecnovia Ambiente é um exemplo.
Caso tal seja possível deve proceder-se na altura à apreciação das potencialidades complementares de valorização
energética de resíduos (biomassa florestal, biomassa agrícola e pecuária e óleos alimentares) para verificar por via dum
estudo de viabilidade sobre o retorno do investimento necessário.

Entidades Envolvidas

Entidades Impulsionadoras
Município da Ribeira Grande

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande (DOU)

Calendário de Execução
Ano inicial

2010

Ano final

2013

Investimento Global
60.000,00 €

Observações

O valor em causa diz respeito à campanha de sensibilização e ao estudo de viabilidade.

OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
Com colaboração
– OFICINA DE ARQUITECTURA Largo de Santos – 13 – 4º 1200 - 808 – LISBOA

PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Reabilitação de Pavimentos (em curso)

Programa:

Programa Ribeira Grande Consolida

14

Localização: Concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
1 Ambiente e Paisagismo
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
0

---

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
Um dos problemas da rede viária é que assenta num sistema de canadas não preparadas para a circulação automóvel
actual. Muitas destas vias são estreitas, não permitindo o cruzamento de dois veículos, e agravando-se com o
estacionamento desordenado e a circulação de veículos pesados.
Para além disso a rede viária secundária nos aglomerados urbanos encontra-se, em algumas zonas, com um pavimento
deficiente e consequentemente impõe uma grande falta de segurança rodoviária.
Apesar disso tem sido feito um esforço grande na estruturação primária da rede e na adaptação da rede secundária, o que
aliás é patente também pelo esforço financeiro municipal. Deve-se pois continuá-lo nomeadamente:
1. Reabilitação dos pavimentos da Matriz e Conceição, da parte ainda em falta da Maia, da zona litoral e centro da freguesia
de Rabo de Peixe;
2. Construção do arruamento entre a Rua dos Bombeiros e o P.Industrial; da Rua Capitão Cordeiro-P.Pedra; do Passeio
Atlântico; entre a Rua dos Ledos e a do Foral-P.Pedra; do acesso à Praia de Santana-Rabo de Peixe; alargamento do
caminho do Mato-Lombinha da Maia; correcção do caminho Chã do Rego d´Água;
3. Construção e manutenção dos parques de estacionamento do Concelho; da Ribeirinha;
4. Elaboração de projectos de arruamentos entre as Caldeiras da Ribeira Grande e as Lombadas; de ligação da Maia aos
Calços da Maia; da Canada da Fajã do Ledo - Rabo de Peixe; e do Bairro de Santa Rosa ao Bairro Novo - Ribeirinha;
5. Construção e aquisição de abrigos de passageiros e sinalização de trânsito.

Entidades Envolvidas

Entidades Impulsionadoras
Município da Ribeira Grande

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande (DOU)

Calendário de Execução
Ano inicial

2010

Ano final

2010

Investimento Global
4.900.000,00 €

Observações

OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
Com colaboração
– OFICINA DE ARQUITECTURA Largo de Santos – 13 – 4º 1200 - 808 – LISBOA

PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Construção e Reabilitação de Pavimentos

Programa:

Programa Ribeira Grande Consolida

15

Localização: Concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
1 Ambiente e Paisagismo
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
0

---

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
O plano de construção de novas vias e de requalificação de ruas, caminhos e canadas, que se estabelece por identificação
própria, e o de reabilitação dos pavimentos para a rede viária do concelho, organizada por freguesias, passa pelos
investimentos seguintes, de acordo com o Plano Plurianual de Investimentos:
1. Construção de ligação da Tondela - Envolvente da Cidade; alargamento da Rua do Areal de Santa Bárbara; abertura de
arruamento entre as ruas do Rosário e do Espírito Santo;
2. Reabilitação dos pavimentos do Centro Histórico da Ribeira Grande (desde o Centro de Saúde, até ao Largo da Igreja do
Rosário); do Adro e Rua das Dores/Rua Funda (Conceição); dos Caminhos da Ribeira Funda e da Criação Velha (Fenais
Ajuda); da Canada do Mato-Estrada Regional (Porto Formoso); da Rua do Rosário (Lomba da Maia);
3. Construção de parques de estacionamento no Pico da Pedra; da Ribeira Seca; e no acesso à Praia de Santa Bárbara;;
4. Reabilitação dos pavimentos da Maia; da Ribeira Seca; de Santa Bárbara; de Porto Formoso e de S. Brás; de Fenais da
Ajuda e Lomba de S. Pedro; da Lomba da Maia; da Ribeiriinha; do Pico da Pedra e das Calheta;
5. De mencionar ainda a construção da nova Ponte do Passeio Atlântico que irá unir as duas margens da ribeira da Ribeira
Grande e dar continuidade ao Passeio Atlântico, ligando à praia de Santa Bárbara.
A rede viária secundária nos aglomerados urbanos encontra-se, em algumas zonas, com um pavimento deficiente e
consequentemente uma falta de segurança rodoviária. Muitas destas vias são estreitas, não permitindo o cruzamento de
dois veículos, e agravando-se com o estacionamento desordenado e a circulação de veículos pesados.
No entanto, e de forma a responder às solicitações, dever-se-á proceder à reabilitação e pavimentação das vias,
nomeadamente: Fenais da Ajuda, Lomba de S. Pedro, Porto Formoso, S. Brás, Lomba da Maia, Maia, Calhetas, Pico da
Pedra, Ribeirinha.

Entidades Envolvidas

Entidades Impulsionadoras
Município da Ribeira Grande

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande (DOU)

Calendário de Execução
Ano inicial

2010

Ano final

2015

Investimento Global
21.700.000,00 €

Observações

OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
Com colaboração
– OFICINA DE ARQUITECTURA Largo de Santos – 13 – 4º 1200 - 808 – LISBOA

PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Estudo Territorial sobre as Potencialidades da Estrutura Produtiva e dos Respectivos Recursos

Programa:

Programa Ribeira Grande Consolida

16

Localização: Concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
2 Actividades Económicas
Objectivo Estratégico:
1 Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais
Objectivos Estratégicos Complementares:
2

Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
Trata-se dum estudo sobre a estrutura produtiva do concelho, desagregado a freguesia, que se desenvolve em duas etapas:
1. A avaliação dos recursos existentes no concelho que podem vir a ter importância no quadro do aparelho produtivo da
Ribeira Grande. Procura-se a identificação de recursos materiais (do subsolo, do solo, do mar, do ar) e recursos humanos,
num quadro mais abrangente que as tradicionais actividades produtivas. Será muito importante avaliar todo o domínio de
actividades culturais, de investigação, de experimentação na transformação, de actividades de animação, de
desenvolvimento de novos produtos e ainda de nichos de recursos únicos já existentes ou a introduzir e que possam tirar
proveito das condições endógenas e edafoclimáticas do concelho.
2. A segunda etapa deverá proceder à avaliação da estrutura produtiva concelhia por CAE, caracterizando as
potencialidades e debilidades inerentes, e que deve retirar ilações sobre as correcções desejáveis para que o tecido
empresarial local responda eficazmente aos desafios do futuro. Deve ainda ser relevante quanto à orientação a traçar para
a captação de apoios financeiros e de investidores potencialmente interessados nos domínios e sectores de actividade a
desenvolver.
Este estudo deve ser desenvolvido em parceria com a Secretaria Regional da Economia, com a CCIPD e com a
Universidade dos Açores

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

S.R.E.; UA; Empresas locais

Entidades Responsáveis
CCIPD

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2012

Investimento Global
120.000,00 €

Observações

O municipio não participa financeiramente neste projecto.

OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
Com colaboração
– OFICINA DE ARQUITECTURA Largo de Santos – 13 – 4º 1200 - 808 – LISBOA

PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Estudo de Consolidação Estrutural dos Principais Sectores de Produção Económica Concelhio

Programa:

Programa Ribeira Grande Consolida

17

Localização: Concelho

Prioridade
2
Vector Estratégico:
2 Actividades Económicas
Objectivo Estratégico:
1 Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais
Objectivos Estratégicos Complementares:
2

Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades

3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

0

---

Caracterização do Projecto:
Trata-se dum projecto que apenas será desenvolvido se o "Estudo de âmbito territorial que avalie as potencialidades da
estrutura produtiva e dos respectivos recursos" vier a identificar a necessidade de consolidação estrutural de alguns dos
sectores de produção económica concelhio (nomeadamente as extractivas e o sector primário).
Se assim for este projecto deverá ser alvo duma parceria com a Universidade dos Açores e com a CCIPD e os agentes
representativos dos sectores envolvidos, sendo antecedido duma proposta que o estruture de forma útil.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

S.R.E.; UA; Empresas locais dos ramos envolvidos

Entidades Responsáveis
CCIPD

Calendário de Execução
Ano inicial

2012

Ano final

2013

Investimento Global
50.000,00 €

Observações

O municipio não participa financeiramente neste projecto.

OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
Com colaboração
– OFICINA DE ARQUITECTURA Largo de Santos – 13 – 4º 1200 - 808 – LISBOA

PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Promoção do Emparcelamento de Propriedades Agrícolas e ou Associação de Proprietários

Programa:

Programa Ribeira Grande Consolida

18

Localização: Concelho

Prioridade
3
Vector Estratégico:
2 Actividades Económicas
Objectivo Estratégico:
1 Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais
Objectivos Estratégicos Complementares:
4

Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
A propriedade agrícola nos Açores é caracterizada por ter uma dimensão reduzida, muitas das vezes com solo arável
insuficiente para garantir uma rentabilidade adequada. Em S. Miguel esta realidade é apenas um pouco esbatida, sendo
verdade que na Ribeira Grande essa constatação é por tradição um pouco mais mitigada.
A propensão regional para um processo associativo de repartição de custos é evidentemente diminuta. E ainda mais
quando isso implica uma aparente perda de propriedade, associada à diminuição de capacidade decisória. Já foram
tentadas por várias vezes projectos de emparcelamento e de associação, sem que o resultado tenha sido muito relevante.
Embora se reconheçam esses esforços e as dificuldades constatadas, poderá acontecer que o amadurecimento do
processo não fosse ainda o melhor, nem que o contexto e a forma dessas tentativas fossem suficientemente leves e
atractivas.
O presente projecto, da responsabilidade do Governo Regional (IROA) e da Associação Agrícola de S. Miguel mas com a
participação adequada da CMRG, procura combater este estado de coisas, assentando o seu desenvolvimento em duas
etapas:
1. Procurar angariar parceiros para uma ou mais associações de proprietários tendo apenas em vista a diminuição de
custos produtivos, nomeadamente por via da utilização de equipamento comum, da aquisição de factores produtivos em
quantidade, com ganhos de escala e ainda pela contratação de serviços (incluindo os dos recursos humanos) em conjunto.
2. Numa etapa mais avançada, sempre que possível, a criação de agrupamentos produtivos de diversos proprietários que
percebam a vantagem evidente de se inserir num território produtivo maior, que para além das vantagens na diminuição de
custos associe a de poder produzir em escala mais elevada, segundo uma estratégia definida em comum.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

SRAF; IROA

Entidades Responsáveis
Associação Agrícola de S. Miguel

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2020

Investimento Global
50.000,00 €

Observações

O investimento corresponde a um esforço conjunto de cinco mil euros ano para mobilização de produtores.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Valorização Turística das Quintas

Programa:

Programa Ribeira Grande Consolida

19

Localização: Freguesias de Calhetas, Pico da Pedra,
Rabo de Peixe, Santa Bárbara e
Conceição

Prioridade
1
Vector Estratégico:
2 Actividades Económicas
Objectivo Estratégico:
2 Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades
Objectivos Estratégicos Complementares:
1

Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais

3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

0

---

Caracterização do Projecto:
As freguesias de Calhetas até à Conceição dispõem de várias quintas com enorme potencialidade turística. Algumas delas,
como é o caso da Quinta de Santana, do Solar da Boa Viagem, ou da Quinta de Nª Sra dos Prazeres já estão a
proporcionar oferta turística. Outras como por exemplo a Quinta da Torre, ou a Quinta do Bom Jesus têm potencialidades
para o efeito, embora obviamente isso dependa da vontade do proprietário.
Por outro lado algumas, como é o caso da Quinta com Torre às Giestas, em Rabo de Peixe tiveram ou ainda têm
actividades agrícolas tradicionais, como é o caso dos laranjais, que outrora marcaram e muito a vida sócio económica do
concelho.
O objectivo do projecto é a dinamização da oferta de TER no maior conjunto de quintas da zona poente e da cidade do
concelho, para o que se torna necessário:
1. Proceder a um levantamento exaustivo das quintas e casas solarengas com potencialidades;
2. Formatar um programa de apoio à adaptação dos imóveis em oferta TER, nomeadamente incluindo assistência
administrativa (projecto, licenças, etc.), ao financiamento (candidatura, pagamentos, etc.) e ao arranque da actividade
(funcionamento, mercado, sistema de reserva, etc.);
3. Criar um banco de ideias para dotar (isoladamente ou em sistema de rede) as unidades TER de actividades de animação
que valorizem a oferta;
4. Estabelecer com a DRAIC um sistema de acesso simplificado aos meios financeiros do SIDER (ou seu substituto) para
as candidaturas que fizerem parte do levantamento indicado em 1;
5. Montar um sistema de central de reservas e de promoção conjunta dos TER, desde que o número de aderentes o
justifique.
O projecto deverá tirar partido das ofertas de animação turística existentes na zona, como é o caso do campo de golfe, da
eventual reactivação do karting, das potencialidades do surf entre outras. Deve também interligar a oferta com
potencialidades temáticas, como é o caso da produção de citrinos (sumos, doces, bolos etc.), o maracujá, os produtos
lácteos e outro tipo de artesanato (como por exemplo os licores).

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

DRAIC; CCIPD; Unidades TER do concelho; Proprietários

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2020

Investimento Global
10.000,00 €

Observações
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Programa de Acções de Formação

Programa:

Programa Ribeira Grande Consolida

20

Localização: Concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
4 Conhecimento (Inovação, Saber, Ciência, Tecnologia e
Comunicação
Objectivo Estratégico:
1 Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais
Objectivos Estratégicos Complementares:
2

Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
Um dos problemas detectados na caracterização do concelho é que uma parcela elevada dos trabalhadores,
nomeadamente no quadro das actividades agrícolas, das pescas e das unidades industriais, tem elevadas carências de
formação profissional.
Por outro lado, um número significativo de empresários tem lacunas no quadro da gestão e da visão do negócio que os
impedem de evoluir e sobretudo de se adaptar às novas formas de produção actuais e às que se perspectivam para o futuro.
O projecto procura pois que se desenvolvam acções de formação específicas de acordo com o seguinte:
1. Definição dos modelos de formação para trabalhadores agrícolas com base em programas previamente discutidos com
os representantes das explorações, em especial a Associação Agrícola;
2. Definição dos modelos de formação para trabalhadores da pesca com base em programas previamente discutidos com
os representantes dos armadores, nomeadamente com o Porto de Abrigo;
3. Definição dos modelos de formação para trabalhadores da indústria, comércio e serviços com base em programas
previamente discutidos com a CCIPD;
4. Definição dos modelos de formação para empresários, com uma base comum a todos e possível divergência temática
em função dos ramos produtivos, após uma avaliação por parte dos representantes patronais envolvidos.
Este conjunto de acções de formação devem ser concretizados pela Fundação para o Desenvolvimento Sócio-Profissional e
Cultural de Ribeira Grande directamente ou em parceria com outras entidades.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Fundação DSPC; A. Agricultores; Ass Pesca; CCIPD

Entidades Responsáveis
Fundação para o Desenvolvimento Sócio-Profissional e
Cultural

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2020

Investimento Global
0,00 €

Observações

Não tem investimento associado por ser integralmente da responsabilidade da Fundação para o Desenvolvimento Socio-Profissional e
Cultural de Ribeira Grande.
OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
Com colaboração
– OFICINA DE ARQUITECTURA Largo de Santos – 13 – 4º 1200 - 808 – LISBOA

PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Formulação dum Guia de Boas Práticas

Programa:

Programa Ribeira Grande Consolida

21

Localização: Concelho

Prioridade
2
Vector Estratégico:
4 Conhecimento (Inovação, Saber, Ciência, Tecnologia e
Comunicação
Objectivo Estratégico:
2 Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades
Objectivos Estratégicos Complementares:
1

Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
Um dos problemas detectado na fase de caracterização é que a informação que existe não chega muitas vezes ao seu
destinatário ou em alternativa é demasiado complexa para ser útil.
Propõe-se pois a formulação dum Guia de Boas Práticas quer na criação, no funcionamento e no crescimento de empresas
no concelho, quer para os restantes sectores funcionais, desde o ambiente, ao dos equipamentos, da energia ao consumo
de água, das relações com a autarquia e outros.
O guia deve ser concebido de forma a que seja um coleccionável de grande simplicidade e de distribuição gratuita.
Deve-se ter acesso ao guia por via digital e a impressão pode ser assegurada para os que não tenham meios informáticos
pelas autarquias locais e casas do povo.
O guia deve ter um leque de abordagem muito alargado (por exemplo, desde os passos para a criação duma empresa até à
forma como deve ser encerrada, indicando os comportamentos a ter na fase de criação, na fase de funcionamento (com
grande impacto em termos da sustentabilidade) e no crescimento sustentado. Deve explicar os contactos obrigatórios com a
autarquia no processo de licenciamento, de funcionamento e de fornecimento de serviços.)
Este guia deve ser efectuado pela Fundação para o Desenvolvimento Sócio-Profissional e Cultural de Ribeira Grande, em
parceria com a Universidade dos Açores e da Universidade Aberta, sendo o apoio financeiro parcial do município e do
Governo Regional.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Fundação DSPC; UA; Uab; SRE;

Entidades Responsáveis
Fundação para o Desenvolvimento Sócio-Profissional e
Cultural

Calendário de Execução
Ano inicial

2012

Ano final

2012

Investimento Global
50.000,00 €

Observações

O município participará com um máximo de 20%.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Cidadania Ambiental na Escola

Programa:

Programa Ribeira Grande Consolida

22

Localização: Concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
4 Conhecimento (Inovação, Saber, Ciência, Tecnologia e
Comunicação
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
2

Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades

3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

0

---

Caracterização do Projecto:
O relacionamento da população local com a natureza culminou, nos dias de hoje, numa forte pressão exercida ao nível do
ambiente natural e citadino, nomeadamente ao nível da contaminação dos cursos de água ou a devastação do património
vegetal autóctone, entre outras formas de agressão ao meio ambiente, pelo que se torna clara a necessidade de mudar o
comportamento da população e demais agentes locais no sentido de promover, sob um modelo de desenvolvimento
sustentável, a compatibilização de práticas económicas com reflexos positivos evidentes na qualidade de vida dos
cidadãos. A Educação Ambiental constitui-se, assim, numa forma abrangente de educação dos cidadãos, através de um
processo que procura incutir no educando uma consciência crítica sobre a problemática ambiental. Englobando diferentes
níveis de abordagem, o presente projecto visa a população escolar do concelho enquanto veículo de informação e
dinamização de actividades. Ao implementar-se este projecto ao nível das escolas, pretende-se consciencializar a
população escolar, que por sua vez, veiculará para a sociedade a informação que se pretende difundir. Este projecto será
implementado de forma faseada, complementando actividades exteriores à sala de aula, fomentando a participação dos
alunos em workshops, visitas de estudo, sessões de esclarecimento com especialistas locais em cada tema abordado,
visando despertar o interesse dos alunos pelos problemas do mundo em que vivem e pelo ambiente que os rodeia.
Partindo de uma iniciativa conjunta entre o Gabinete Técnico Ambiental e a Divisão de Acção Social da CMRG, a iniciativa
estender-se-á ao Gabinete Regional de Educação que efectuará a coordenação da implementação do projecto nas escolas.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Governo Regional dos Açores / ONG / Associações de Pais

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande (DAS); Secretaria Regional da
Educação e Formação (SREF)

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2020

Investimento Global
250.000,00 €

Observações

OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
Com colaboração
– OFICINA DE ARQUITECTURA Largo de Santos – 13 – 4º 1200 - 808 – LISBOA

PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Campanhas de Sensibilização e Educação Ambiental

Programa:

Programa Ribeira Grande Consolida

23

Localização: Concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
4 Conhecimento (Inovação, Saber, Ciência, Tecnologia e
Comunicação
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
0

---

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
Com este projecto pretende-se desenvolver um conjunto de iniciativas de sensibilização e educação ambiental, abrangendo
várias áreas temáticas correspondentes aos problemas ambientais detectados no concelho. As campanhas a desenvolver
deverão ser dirigidas à população em geral, a ONG’s, a entidades oficiais, comunicação social, empresas, associações e
comunidade educativa. No entanto, o público-alvo deverá ser ajustado tendo em conta a área temática de cada campanha
em concreto. Estas campanhas deverão incluir a elaboração de material técnico e didáctico, a realização de fóruns
participativos e seminários, assim como acções no terreno a desenvolver com a população.
As áreas de sensibilização e educação ambiental a desenvolver deverão ser as seguintes:
- Deposição ilegal de resíduos – sensibilização da população para a necessidade de requalificar a imagem do concelho,
que passa pela eliminação de zonas de deposição ilegal de resíduos. Sensibilização e educação para a adopção de novos
hábitos nomeadamente para a separação de resíduos;
- Ocupação de zonas de risco - sensibilização da população para a existência de zonas de risco e para o perigo associado
à sua ocupação indevida;
- Boas práticas agrícolas e florestais – sensibilização da população, em especial agricultores e produtores florestais, para a
importância das boas práticas agrícolas e florestais, nomeadamente gestão de fertilizantes e fitofármacos e controlo da
erosão do solo, para a melhoria da qualidade dos recursos hídricos.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

SRAM; SRAF; DREF; Amigos dos Açores – Associação Ecológica

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande - Gabinete Técnico Ambiental

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2016

Investimento Global
50.000,00 €

Observações
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Gabinete Técnico Ambiental

Programa:

Programa Ribeira Grande Potencia

24

Localização: Cidade da Ribeira Grande

Prioridade
1
Vector Estratégico:
1 Ambiente e Paisagismo
Objectivo Estratégico:
2 Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades
Objectivos Estratégicos Complementares:
4

Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
Como forma de reforçar a aptidão técnica da CMRG relativamente à componente ambiental, propõe-se a criação de um
gabinete/equipa de apoio técnico, cujo âmbito de acção compreenda a coordenação ao nível administrativo dos vários
projectos enquadrados pelo PE (e que deste possam advir no futuro), através de uma estratégia de acção de gestão global
e integrada. O Gabinete Técnico Ambiental será integrado por representantes dos pelouros existentes na estrutura
camarária relacionados com o ambiente local, podendo a sua participação ser alargada a instituições/ONG externas à
administração pública sempre que o tema em causa o justifique.
Os objectivos desta equipa, necessariamente de cariz multidisciplinar, passariam por:
- desenvolvimento dos projectos abrangidos pelo PE, garantindo a transversalidade e a estratégia comum entre estes;
- acompanhamento/lançamento de concursos por parte da administração local;
- acompanhamento dos projectos ao nível da sua concepção e fiscalização da implementação destes no terreno;
- estabelecer e/ou reforçar parcerias com outros entidades, no âmbito do desenvolvimento da cidadania ambiental;
- garantir a manutenção, actualização e disponibilização de conteúdos via Portal Ambiente Local.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Governo Regional

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2020

Investimento Global
0,00 €

Observações

Cedência de instalações da CMRG para as reuniões de coordenação.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Plano de Intervenção na Rede Hidrográfica do Concelho de Ribeira Grande

Programa:

Programa Ribeira Grande Potencia

25

Localização: Rede hidrográfica do Concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
1 Ambiente e Paisagismo
Objectivo Estratégico:
2 Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades
Objectivos Estratégicos Complementares:
4

Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
O perigo da ocorrência de cheias e de enxurradas é significativo decorrente da existência de linhas de água encaixadas,
com construções nos leitos de cheia, associadas à existência de depósitos aluvionares de regime torrencial em diversos
locais. No Concelho da Ribeira Grande registam-se inúmeras situações de risco criadas pela existência de habitações nas
imediações de linhas de água ou nos seus leitos de cheia, tendo-se identificado casos problemáticos em quase todas as
freguesias do concelho.
O risco de ocorrência de cheias e enxurradas é ainda agravado devido à insuficiente manutenção das condições de
escoamento das ribeiras, da estabilização das respectivas margens e do correcto dimensionamento das pontes, porquanto
a obstrução dos leitos de escorrência pode dar origem à formação de diques, cuja ruptura proporcionará o súbito
desenvolvimento de massas de água com elevada capacidade destruidora.
O Plano de Intervenção na Rede Hidrográfica do Concelho de Ribeira Grande, cuja concepção e concretização deverá
caber ao Governo Regional, embora com o apoio da CMRG nas áreas de sua responsabilidade, tem como objectivo uma
intervenção integrada ao nível da rede hidrográfica do concelho, pretendo-se uma valorização a vários níveis
nomeadamente:
- Beneficiação das condições de escoamento das ribeiras através da resolução de bloqueios das zonas de drenagem
natural;
- Resolução de situações de risco potencial para a população;
- Valorização das ribeiras na sua vertente paisagística, natural e cultural.
Este projecto deverá integrar as seguintes acções:
1. Identificação das situações de bloqueio das linhas de água, tanto os originados naturalmente pela vegetação ou outros
materiais arrastados, como os de origem antrópica, nomeadamente edificações nos leitos das ribeiras e pontes mal
dimensionadas. Este trabalho deverá ser feito em colaboração com a Protecção Civil que detém informação detalhada e
actualizada neste âmbito.
2. Delimitação do leito de cheia dos 100 anos das ribeiras (a integrar na Carta de Riscos do Concelho), e identificação dos
aglomerados ou edificações isoladas que estejam inseridas nestas áreas.
3.Nos aglomerados urbanos, elaboração de um plano para a remoção das construções em situação de risco, prevendo
áreas para a sua relocalização de forma faseada. Implementação de planos de requalificação paisagística das ribeiras,
prevendo a sua renaturalização com utilização de vegetação autóctone.
4.Fora dos aglomerados urbanos, deverá ser desencadeada, pela SRAM, a realização de acções de limpeza das ribeiras e
estabilização das respectivas margens.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

SRAM; proprietários de terrenos que integram áreas do DH

Entidades Responsáveis
Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM)

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2020

Investimento Global
80.000,00 €

Observações

Valor de investimento relativo à execução dos pontos 1, 2 e 3. O ponto 4 deverá ser executado pela SRAM, de acordo com plano de
acções específico a implementar por esta entidade.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Requalificação Ambiental e Paisagística da Lagoa de S. Brás

Programa:

Programa Ribeira Grande Potencia

26

Localização: Bacia Hidrográfica da Lagoa de S. Brás

Prioridade
2
Vector Estratégico:
1 Ambiente e Paisagismo
Objectivo Estratégico:
2 Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades
Objectivos Estratégicos Complementares:
3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

4

Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida

0

---

Caracterização do Projecto:
A bacia hidrográfica da Lagoa de S. Brás apresenta usos do solo inadequados (pastagens e floresta de Criptoméria) que,
para além de corresponderem a uma alteração total do ecossistema original, favorecem o potencial de eutrofização da
massa de água, encontrando-se esta actualmente classificada de Estado Ecológico Mau.
O Projecto de requalificação ambiental e paisagística da Lagoa de S. Brás, cuja concepção e concretização deverá caber
ao Governo Regional, tem como objectivo promover o reordenamento do uso do solo na área da bacia hidrográfica da lagoa
de S. Brás de modo a melhorar a qualidade da massa de água e a valorizar a área envolvente enquanto zona de recreio e
lazer. O Plano visa cumprir os seguintes objectivos:
- Estabelecer usos do solo compatíveis com a conservação do bom estado ecológico da massa de água (proibição do uso
agrícola, pastoreio e acesso geral ao gado);
- Requalificação da paisagem local, incrementado o valor ecológico e paisagístico da zona envolvente à massa de água;
- Promoção e divulgação do património natural local.
As acções a desenvolver no âmbito específico deste projecto consistem em:
- Elaboração de um plano de requalificação ambiental da bacia hidrográfica da lagoa de S. Brás;
- Reconversão da actual floresta mono específica de Criptoméria para uma floresta de composição mais diversificada,
dando prioridade a espécies autóctones, de modo a aumentar o valor natural da zona envolvente à massa de água assim
como a sua qualidade paisagística;
- Dotar a área de infra-estruturas e equipamentos de apoio ao visitante, incluindo a beneficiação da zona de estacionamento;
- Requalificação dos trilhos existentes no interior da área, redefinindo o seu percurso quando se verifique a inadequação
dos mesmos face aos objectivos de conservação da massa de água;
- Instalação de sinalética adequada e painéis informativos.
A Lagoa de S. Brás ficará integrada nos Roteiros do Património Natural, devendo ficar conectada com as restantes áreas
naturais do concelho através da rede de trilhos a estabelecer.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

SRAM; SRAF

Entidades Responsáveis
Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM)

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2016

Investimento Global
40.000,00 €

Observações

Valor de investimento referente à elaboração de plano de requalificação ambiental da bacia hidrográfica da lagoa de S. Brás. A
orçamentação das medidas restantes e acções decorrerá da forma como as mesmas forem integradas no âmbito do plano de
requalificação, devendo este apresentar a respectiva orçamentação.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Requalificação da Ponta do Cintrão

Programa:

Programa Ribeira Grande Potencia

27

Localização: Freguesia da Ribeirinha

Prioridade
1
Vector Estratégico:
1 Ambiente e Paisagismo
Objectivo Estratégico:
3 Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses
Objectivos Estratégicos Complementares:
2

Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades

4

Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida

0

---

Caracterização do Projecto:
A Ponta do Cintrão estende-se ao longo da costa desde o lado oeste da Ponta da Ribeirinha até perto do porto de Santa
Iria, incluindo uma faixa que se apresenta como um promontório. Os principais habitats são falésias, com vegetação das
costas macaronésicas, matos macaronésicos endémicos e vegetação vivaz das costas de calhaus rolados. Esta zona é
particularmente importante para as aves marinhas nidificantes, nomeadamente a Cagarra.
Dispõe dum farol e de habitação anexa e também duma vigia da baleia, que não se apresenta em bom estado de
conservação.
Propõe-se o tratamento do espaço para facilitar os espaços de nidificação das espécies marinhas e para a respectiva
observação pelos ornitólogos, dos quais muitos são turistas.
Propõe-se ainda o tratamento do actual espaço da vigia da baleia e da sua zona envolvente, de forma a acolher visitantes,
sendo esse espaço gerido por uma associação vocacionada para a natureza.
O espaço do farol deveria também ser alvo de requalificação e de visitação, com base num centro interpretativo, sendo
ainda instalado um espaço de convívio do tipo quiosque com esplanada..
Por último, no acesso ao porto de Santa Iria será efectuada uma intervenção que o adaptará a zona balnear, à sua
utilização para fins marítimo-turísticos e à valorização de pré-existências para uso convivial.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

SRAM;

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

0

Ano final

0

Investimento Global
0,00 €

Observações
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Projecto de Roteiros da Natureza

Programa:

Programa Ribeira Grande Potencia

28

Localização: Concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
1 Ambiente e Paisagismo
Objectivo Estratégico:
2 Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades
Objectivos Estratégicos Complementares:
4

Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida

3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

0

---

Caracterização do Projecto:
Enquadrado numa estratégia que contempla o turismo ambiental através de uma vivência sustentada do meio natural do
concelho, o “Projecto de Roteiros da Natureza” assenta em três objectivos estruturais:
- criação de uma rede de acessos que interliguem as zonas com valor patrimonial, recreativo e de lazer;
- promoção e divulgação do património natural do concelho de Ribeira Grande;
- oferecer/devolver a natureza aos visitantes do concelho.
Integrando o concelho um património natural de elevado valor, como as Caldeiras de Ribeira Grande, a Lagoa de S. Brás,
as Lombadas, a Caldeira da Lagoa do Fogo e a Ponta do Cintrão, a implementação deste projecto pretende promover a
divulgação e visitação destas áreas incrementando, em paralelo, o potencial turístico do concelho e a
valorização/conservação do referido património natural. Ao longo destes percursos a informação estará presente através
das tipologias referidas no “Projecto de Sinalética” (patrimonial, funcional e direccional) sendo também indicado o grau de
dificuldade associado a cada troço/percurso determinando a condição física adequada à realização do mesmo. O
estabelecimento desta rede de percursos procurará a interligação entre diferentes zonas de interesse patrimonial e turístico,
a fruição da paisagem, o respeitar do território e o apoio a actividades de recreio activo (de que são exemplo o tracking ou o
BTT). A sua localização será, maioritariamente, formalizada de acordo com existência prévia de trilhos no território,
minimizando o impacte sobre o terreno, localizando-se em zonas de meia encosta, possibilitando-se a sua travessia mesmo
em alturas do ano em que o nível das águas atinja a sua cota máxima, e, sempre que possível, junto à margem de linhas de
água, possibilitando uma aproximação a estas. Os materiais utilizados na execução destes percursos corresponderão,
sempre, a uma integração com os materiais da região, evidenciando e valorizando o carácter desta zona.
As acções a desenvolver no âmbito específico deste projecto consistem em:
- Identificação das áreas de maior valor natural, organizando-as por áreas temáticas vocacionadas para diferentes públicoalvo,
- Elaboração dos roteiros vocacionados para diferentes público-alvo (ex.: Roteiro das Lagoas e Caldeiras, Roteiro da Flora
Endémica, Roteiro do Património Geológico, Roteiro Ornitológico, etc.), garantindo a sua articulação com os roteiros da
área do património histórico-cultural
- Divulgação dos roteiros através do Sítio da Câmara Municipal e através de folhetos distribuídos junto dos agentes
turísticos.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Governo Regional; Entidades Particulares que tutelem os terrenos

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande (DASUEM)

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2020

Investimento Global
150.000,00 €

Observações
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Avaliação da Evolução do Mercado e das Tendências de Consumo para o Futuro

Programa:

Programa Ribeira Grande Potencia

29

Localização: Concelho

Prioridade
2
Vector Estratégico:
2 Actividades Económicas
Objectivo Estratégico:
2 Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades
Objectivos Estratégicos Complementares:
1

Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais

3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

0

---

Caracterização do Projecto:
Trata-se dum estudo a desenvolver em parceria com a Secretaria Regional da Economia, com a CCIPD e com a
Universidade dos Açores cujo objectivo é a avaliação da forma como, em pleno processo de globalização e de instabilidade,
poderão comportar-se os mercados com quem os Açores, S. Miguel e em concreto, o concelho da Ribeira Grande têm
relações comerciais principais.
O resultado fundamental será a determinação de prospectivas de tendências de consumo para o futuro a médio e longo
prazo, de forma a que os investidores que se instalem na ilha e no concelho possam enquadrar convenientemente os seus
projectos.
Desejavelmente do estudo deve resultar um banco de ideias para desenvolvimento do mercado interno (do arquipélago) e
do externo (Portugal continental e países do estrangeiro).
O projecto beneficiaria em ter um carácter intermunicipal, desde que os restantes municípios da RAA ou pelo menos da ilha
de S. Miguel o acolham.
Propõe-se que o envolvimento municipal seja de mero dinamizador do processo sendo atribuida a coordenação do mesmo
à CCIPD, caso esta esteja interessada no projecto e manifeste o seu acordo em assumir essa responsabilidade.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

S.R.E.; UA

Entidades Responsáveis
CCIPD

Calendário de Execução
Ano inicial

2012

Ano final

2013

Investimento Global
100.000,00 €

Observações

O municipio não participa financeiramente neste projecto.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Desenvolvimento Económico Complementar a Ponta Delgada

Programa:

Programa Ribeira Grande Potencia

30

Localização: Zona Poente do Concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
2 Actividades Económicas
Objectivo Estratégico:
3 Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses
Objectivos Estratégicos Complementares:
2

Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
A dinâmica do concelho da Ribeira Grande, embora evidente, é insuficiente para competir em pé de igualdade com a de
Ponta Delgada. Nem esse desígnio constitui nos tempos que correm um objectivo a concretizar.
Propõe-se antes uma concertação de esforços que potencie o desenvolvimento numa lógica de complementaridade com o
concelho de Ponta Delgada, procurando estruturar a oferta, incluindo a de transportes e de rede viária, num sistema
integrado que garanta uma mais-valia para todos os envolvidos.
O projecto deve pois consubstanciar-se na criação dum grupo de reflexão conjunta dos dois concelhos, com a participação
de entidades a determinar em reunião conjunta, mas que incluam sobretudo as associações representativas das
actividades económicas, sociais, culturais, desportivas e de lazer com representatividade supramunicipal.
A dinamização do projecto deve caber ao município da Ribeira Grande.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

CCIPD; Associação Agricultores; CMPD; AMISM

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2012

Investimento Global
0,00 €

Observações

Trata-se dum projecto sem custos específicos de investimento.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Promoção de Quintas (e terrenos) Hortícolas em Sistema de Eco-produção

Programa:

Programa Ribeira Grande Potencia

31

Localização: Concelho

Prioridade
2
Vector Estratégico:
2 Actividades Económicas
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
2

Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
Ao longo dos anos vem-se assistindo a uma diminuição crescente da produção hortícola nos Açores, devido aos custos
crescentes da produção, aos preços mais baixos dos produtos colocados nas grandes e médias superfícies e bem assim, à
existência de alternativas produtivas (pastos e outras) que são mais rentáveis e menos trabalhosas.
Mas a realidade é que a produção hortícola autoctone, desde que assente em sistemas de eco-produção, garantem uma
qualidade que está a ter cada vez maior procura e que em alguns produtos (a batata doce, o inhame) pode ser
inclusivamente única e capaz de garantir escoamento externo aos Açores.
Assim este projecto destina-se a desencadear a retoma da produção hortícola, assente em produtos ecologicamente
naturais, mas com base em quintas com algum tipo de tradição agrícola, que constituam também um atractivo turístico.
Este projecto deverá ser desencadeado pelo Município no quadro do levantamento previsto no projecto do TER, no seio
duma parceria com a ASDEPR.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Proprietários; Universidade; DRAF

Entidades Responsáveis
ASDEPR

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2013

Investimento Global
50.000,00 €

Observações

O investimento municipal neste projecto resume-se a um apoio complementar ao Leader +.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Apoio às Espécies de Frutos Subtropicais

Programa:

Programa Ribeira Grande Potencia

32

Localização: Concelho

Prioridade
2
Vector Estratégico:
2 Actividades Económicas
Objectivo Estratégico:
2 Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades
Objectivos Estratégicos Complementares:
1

Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
O concelho é famoso pela sua produção de maracujá e dos derivados deste fruto. Embora aparentemente o maracujá
esteja em retracção na sua produção, existe ainda espaço para a expansão desta produção no concelho, sendo um dos
produtos que pode ter impacto abrangente no mercado, uma vez que a produção de licores e outros derivados tem de
recorrer à importação de matéria-prima.
Acontece que existem outros frutos subtropicais que podem ser instalados no concelho: por exemplo o kiwi (de que existe já
uma permutação em S. Miguel), a pera abacate e a manga (nomeadamente a variante manga raposo). Qualquer uma
destas variantes pode ser cultivada em quintais ou em explorações organizadas.
O projecto passa pelo lançamento duma campanha de sensibilização para a produção destes frutos, num duplo sistema:
1. Como produção nos quintais dos residentes para consumo próprio;
2. Em produções em quantidade, nos locais para o efeito mais adequados, tendo em vista a produção para o mercado
interno e externo, quer em produto natural quer por via da sua transformação em doce;
3. Assim que possível deve-se criar um concurso local por tipo de fruto tropical onde se premiará a produção
(nomeadamente o peso por pé, o maior fruto, as transformações do fruto em compotas, doces e outros) para que se
estimule cada vez mais o processo e ele funcione como mais um atractivo ao concelho;
4. Num passo posterior (e da mesma forma como se passa com o chá) será possível criar um roteiro turístico dos frutos
subtropicais com visita às produções e às transformações artesanais, que constituirão também produtos de venda para
turistas.
Este projecto deve resultar duma parceria entre a Universidade dos Açores, a SR da Agricultura através dos Serviços de
Desenvolvimento Agrário, devendo contar com a participação da Associação Agrícola de S. Miguel e dos agentes
produtores, bem como com os agentes turísticos

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

SRAF; Associação de Agricultores; Produtores

Entidades Responsáveis
Universidade dos Açores

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2015

Investimento Global
50.000,00 €

Observações

OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
Com colaboração
– OFICINA DE ARQUITECTURA Largo de Santos – 13 – 4º 1200 - 808 – LISBOA

PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Instalação de Unidades de Floricultura

Programa:

Programa Ribeira Grande Potencia

33

Localização: Concelho

Prioridade
2
Vector Estratégico:
2 Actividades Económicas
Objectivo Estratégico:
2 Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades
Objectivos Estratégicos Complementares:
3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
A floricultura tem vindo a ser alvo de experimentação e de actualização de conhecimentos técnicos que gradualmente vão
sendo do conhecimento de produtores, de modo a aumentar a sua cultura na Região e a assegurar a viabilidade económica
das unidades a instalar.
Nos Açores são produzidas anualmente mais de um milhão de hastes florais, que beneficiam das suas condições edafoclimáticas. A produção de próteas está em expansão e como é um produto de exportação para mercados europeus, como
por exemplo a Holanda e a França tem a vantagem de não ficar circunscrito à diminuta dimensão do mercado regional.
É uma produção que se insere no leque das novas oportunidades da agricultura,criando diversificação e um acréscimo às
cadeias de valor do sector respondendo a um nicho de mercado em grande expansão.
O projecto passa pela dinamização do sector no concelho, da seguinte forma:
1. Determinar os terrenos do concelho com maior aptidão e bem assim das espécies mais adequadas a produzir;
2. Instalar um centro experimental de produção que sirva simultaneamente de centro de formação para todos os potenciais
interessados;
3. Fornecer cursos de formação a todos os potenciais interessados, garantindo que os que revelerarem aptidão serão
apoiados na instalação dum projecto de floricultura através dos programas de apoio existentes, sejam eles da SRAF ou do
Leader;
4. Assim que houver massa crítica suficiente, apoiar os produtores no escoamento do seu produto, por intermédio de
sistemas de comercialização conjunta a instalar com recurso ao Leader.
O desenvolvimento deste projecto deve ser efectuado em parceria com a ADRESP

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

SRAF; Proprietários e produtores

Entidades Responsáveis
ASDEPR

Calendário de Execução
Ano inicial

2012

Ano final

2016

Investimento Global
120.000,00 €

Observações

A participação do município poderá dar-se através da Fundação para o Desenvolvimento Sócio-Profissional e Cultural de Ribeira Grande.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Avaliação de Sistemas Mistos de Alimentação do Gado Bovino (extensivo e em coberto)

Programa:

Programa Ribeira Grande Potencia

34

Localização: Concelho

Prioridade
3
Vector Estratégico:
2 Actividades Económicas
Objectivo Estratégico:
2 Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades
Objectivos Estratégicos Complementares:
1

Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
Actualmente a alimentação do gado bovino é sobretudo feita em sistemas extensivos, nomeadamente pelos verdejantes
prados que proporcionam uma dieta alimentar de elevado padrão qualitativo. Acontece que a invasão dos prados em
terrenos que para o efeito não devem ser transformados foi contida e está actualmente em fase de diminuição, remetendo
os prados para a faixa territorial que lhe está determinada pelos planos de ordenamento, debaixo nomeadamente da acção
desencadeada pela DR de Florestas.
Tendo em vista o potencial crescimento do efectivo bovino, pelo desenvolvimento do sector de abate, esta limitação pode
constituir um factor de constrangimento que tem a obrigação de ser devidamente atendido.
Assim propõe-se a realização dum estudo e avaliação de sistemas mistos de alimentação extensiva e em coberto, de forma
a identificar as variáveis de base produtiva para o sector leiteiro e de abate, que serão condicionadores do estudo de
desenvolvimento da fileira do bovino.
Este estudo deve ser antecedido da delimitação territorial dos espaços vocacionados para prados, pastagens e forragens,
numa perspectiva de evolução gradual ao longo do tempo, de forma a poder ser balanceada a sua redução com a
introdução dos sistemas resultantes da alimentação em coberto.
Este projecto deve ser dinamizado pela Associação Agrícola de S. Miguel em parceria com a Secretaria Regional de
Agricultura e Florestas e deverá ter a participação activa dos agentes produtivos mais directamente ligados ao sector.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

SRAF

Entidades Responsáveis
Associação Agrícola de S. Miguel

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2012

Investimento Global
0,00 €

Observações
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Reestruturar a Rede de Frio numa Óptica de Conservação para Exportação

Programa:

Programa Ribeira Grande Potencia

35

Localização: Rabo de Peixe

Prioridade
1
Vector Estratégico:
2 Actividades Económicas
Objectivo Estratégico:
2 Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades
Objectivos Estratégicos Complementares:
1

Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais

3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

0

---

Caracterização do Projecto:
A intervenção prevista para o porto de Rabo de Peixe, descrita em ficha própria, permite encarar um desenvolvimento do
sector que tem de ser devidamente amparado. A lota existente no porto é moderna e adequada. Porventura carece de
eventual reforço na rede de frio existente no concelho, que assenta sobretudo nas instalações existentes na lota de Rabo
de Peixe.
Actualmente a pesca está condicionada sobretudo pela exiguidade do mercado (local e da ilha), pelo que o crescimento,
que se pode dar, nomeadamente nas espécies de grande profundidade, na do camarão e na dos pequenos pelágicos,
espécies com boa procura também no sector da transformação, implicam uma aposta nas infraestruturas de frio que
permitam o crescimento da exportação, para a qual o concelho dispõe já de estrutura comercial adequada.
Assim este projecto pretende desencadear a quebra do ciclo vicioso por via da criação de condições que permitam um
crescimento do sector com recurso à congelação em fresco e/ou de produto transformado em nichos onde a rentabilidade
seja assegurada.
A autarquia terá apenas um papel de motivador neste projecto procurando congregar os esforços de todos os agentes
envolvidos no sector, nomeadamente a Sub-Secretaria Regional de Pescas, as associações representativas do sector, os
armadores, as empresas de transformação e de comercialização.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

SRAM; Associações do sector; Armadores; Empresas de Transformação e
Comerciais do Sector

Entidades Responsáveis
Empresa Municipal Ribeira Grande Mais

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2013

Investimento Global
0,00 €

Observações

Dado que o projecto é apenas uma reivindicação não tem custos associados.

OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
Com colaboração
– OFICINA DE ARQUITECTURA Largo de Santos – 13 – 4º 1200 - 808 – LISBOA

PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Portos Polivalentes de Porto Formoso e da Maia

Programa:

Programa Ribeira Grande Potencia

36

Localização: Porto Formoso e Maia

Prioridade
2
Vector Estratégico:
2 Actividades Económicas
Objectivo Estratégico:
2 Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades
Objectivos Estratégicos Complementares:
3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

1

Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais

0

---

Caracterização do Projecto:
Trata-se dum projecto que pretende proceder à adaptação dos portos de Porto Formoso e Maia (este no caso do estudo
sobre o desassoreamento do porto concluir pela sua razoabilidade) para pesca artesanal, recreativa e desportiva, o que
passa pela instalação de algum equipamento complementar e a instalação da frota adequada.
O projecto pretende sensibilizar a Sub-Secretaria Regional das Pescas para a adaptação dos dois portos para estas
actividades, e que esta incentive os marítimos locais para o efeito, de forma a potenciar os atractivos de desenvolvimento
turístico na zona.
Caso exista disponibilidade para o efeito, a autarquia deverá dinamizar a criação duma associação de agentes de
actividades marítimoturísticas que garanta a exploração conjunta dos espaços.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

SRAM; Juntas de Freguesia; Agentes turísticos

Entidades Responsáveis
Sub-secretaria das Pescas

Calendário de Execução
Ano inicial

2012

Ano final

2013

Investimento Global
1.500.000,00 €

Observações

Trata-se dum projecto de intervenção directa do Governo Regional e de Privados.

OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
Com colaboração
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Valorização Artesanal e Industrial de Suínos

Programa:

Programa Ribeira Grande Potencia

37

Localização: Concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
2 Actividades Económicas
Objectivo Estratégico:
2 Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades
Objectivos Estratégicos Complementares:
4

Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
O concelho da Ribeira Grande é o maior produtor de suínos da região, detendo uma das maiores unidades produtivas de
todo o país, a Agraçor. É certo que a produção suína é tradicionalmente uma fonte de poluição ambiental que tem de ser
controlada e que obriga a uma constante vigilância sobre a produção. Mas constitui uma fonte de diversificação da
produção que tem de ser devidamente acolhida e permite um leque muito elevado de subprodutos, de que a energia por
biogás é um exemplo significativo.
Contudo este projecto procura valorizar a actual produção pela criação de novos produtos gastronómicos de excelência dos
Açores, o que passa pelo desenvolvimento concertado (e não apenas por cada talhante ou pequena transformadora) da
transformação artesanal e industrial de suínos. Terá de se apostar num ou mais produtos que criem nome (por exemplo a
morcela dos Açores) que associado ao queijo e à carne açoriana, bem como ao ananás e ao chá, estendam o leque já
existente de produtos gastronómicos.
Assim o projecto desenvolve-se nos seguintes passos:
1. Avaliar em conjunto com os maiores produtores (nomeadamente com Agraçor e Humberto Silva) a potencialidade de
lançamento de sistemas de transformação artesanal e industrial das produções suínas existentes;
2. Criar unidades de transformação artesanal em associação com os grandes produtores de suínos, cabendo-lhes a
comercialização dos excedentes não consumidos internamente;
3. Lançamento de concursos amadores e profissionais de enchidos, de fumados e outros derivados do porco, incluindo
produtos confeccionados e enlatáveis, para selecção de produtos a desenvolver;
4. Instalação em fase posterior duma unidade industrial de transformação de suínos.
O projecto será dinamizado pelo Município da Ribeira Grande, cabendo-lhe desenvolver os contactos e assegurar lotes de
terreno nas ALE para a instalação das unidades a criar. Serão parceiros as grandes suiniculturas, bem como agentes
individuais que sejam seleccionados para a transformação artesanal dos produtos. Este projecto deve contar com a
participação do SIDER.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Suinicultores; DRAIC

Entidades Responsáveis
Secretaria Regional de Economia

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2015

Investimento Global
2.000.000,00 €

Observações

O municipio não participa financeiramente neste projecto.

OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Reforço e Valorização da Fileira da Carne Bovina

Programa:

Programa Ribeira Grande Potencia

38

Localização: Concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
2 Actividades Económicas
Objectivo Estratégico:
2 Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades
Objectivos Estratégicos Complementares:
1

Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais

4

Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida

0

---

Caracterização do Projecto:
A Carne dos Açores é uma indicação geográfica protegida, símbolo da qualidade que detém e que recentemente foi
premiada pela sua inserção como um dos 115 produtos em que Portugal tem qualidade ao nível europeu.
A maior parte da sua exportação sai em carcaça viva, sendo o abate na sua grande maioria para consumo local e regional.
Contudo existem grandes potencialidades de criação duma fileira da carne bovina (envolvendo engorda, abate,
transformação e exportação) para o que é fundamental o reforço das parcerias entre os produtores, transformadores e
comerciantes.
O projecto pretende facilitar a instalação duma unidade de transformação de carne bovina no concelho envolvendo vários
parceiros, nomeadamente o Município (cedendo lote para o efeito), a Associação Agrícola de S. Miguel, os produtores de
bovinos para carne, a CCIPD e comerciantes do sector. Este projecto deve também ser avaliado pelas grandes
distribuidoras (Sonae, Jerónimo Martins e outras) para eventual participação no financiamento e na garantia de escoamento.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Associação Agrícola; CCIPD; Produtores; Distribuidoras

Entidades Responsáveis
Associação Agrícola de S. Miguel

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2015

Investimento Global
5.000.000,00 €

Observações

O investimento municipal será apenas no terreno necessário.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Avaliação de Potenciais Desenvolvimentos da Fileira do Leite

Programa:

Programa Ribeira Grande Potencia

39

Localização: Concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
2 Actividades Económicas
Objectivo Estratégico:
2 Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades
Objectivos Estratégicos Complementares:
0

---

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
A fileira do leite tem um peso significativo no concelho da Ribeira Grande.
Contudo a sua produção assentava em unidades transformadoras de alguma forma desajustadas. Essa realidade conduziu
a que algumas empresas (a BEL ou a Insulac) modernizassem a sua capacidade produtiva e a ajustassem a perspectivas
de futuro.
Contudo ainda existe muita capacidade para diversificar a produção, nomeadamente com queijos de maior valor
acrescentado e com potencialidade de exportação para mercados europeus e africanos que são actuais e futuros clientes;
ou ainda com transformação do leite e do soro em produtos derivados, recorrendo à sua liofilização ou à adição de
elementos de transformação.
Há para isso que proceder a uma avaliação dos potenciais desenvolvimentos da fileira do leite, procurando determinar os
produtos em que a produção açoriana é concorrencial e estabelecer com as entidades produtoras um calendário de
crescimento coordenado e compatibilizado entre as unidades de maior dimensão.
Este projecto deve ser dinamizado pela CCIPD em conjunto com a Associação Agrícola de S. Miguel com o apoio das
Secretarias Regionais de Agricultura e Florestas e da Economia e deverá ter a participação activa dos agentes produtivos
mais directamente ligados ao sector.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

S.R.E.; SRAF; UA; Empresas locais dos ramos envolvidos

Entidades Responsáveis
Associação Agrícola de S. Miguel

Calendário de Execução
Ano inicial

2010

Ano final

2011

Investimento Global
100.000,00 €

Observações

O municipio não participa financeiramente neste projecto.

OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
Com colaboração
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Nichos de Serviços nas ALE

Programa:

Programa Ribeira Grande Potencia

40

Localização: Nas novas ALE

Prioridade
1
Vector Estratégico:
2 Actividades Económicas
Objectivo Estratégico:
1 Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais
Objectivos Estratégicos Complementares:
2

Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
Um dos elementos importantes para a atracção de empresas de média e grande dimensão passa pela oferta de
equipamentos produtivos de uso colectivo tais como cantinas, equipamentos sociais de apoio à infância e juventude, ou
outros do tipo. Da mesma forma, a existência de serviços às empresas na proximidade é também um factor de atracção.
Este projecto pretende atingir um objectivo ainda mais vasto, com a criação de nichos de serviços nas ALE que
compreendam as tipologias acima referenciadas, mas também outras que permitam a reorganização do sistema funcional.
Podem entrar nestas a criação duma central administrativa, que assegure o serviço telefónico, bem como o administrativo e
contabilístico das unidades industriais e oficinais que se instalem nas ALE que irão ser criadas.
Este projecto só é passível de se desenvolver quando as ALE criadas tiverem suficiente massa crítica para o efeito, pelo
que deve ser monitorizado a todo o tempo para que a oportunidade não se venha a perder.
A responsabilidade deste projecto é da mesma entidade que assegura a montagem das ALE

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Pico d´Agua Park

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2020

Investimento Global
500.000,00 €

Observações

O investimento deve correr integralmente pela entidade que gerir as ALE.

OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Estímulo à Valorização dos Recursos Endógenos Energéticos

Programa:

Programa Ribeira Grande Potencia

41

Localização: Concelho

Prioridade
2
Vector Estratégico:
2 Actividades Económicas
Objectivo Estratégico:
2 Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades
Objectivos Estratégicos Complementares:
4

Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida

1

Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais

0

---

Caracterização do Projecto:
De acordo com o projecto Green Islands do programa do Massachusetts Institute of Technology-Portugal (MIT-Portugal), em
2018 os Açores terão 75% da sua electricidade por energias renováveis. A transformação do arquipélago num sistema
sustentável de energia é possível e desejável.
O aproveitamento do campo geotérmico e sua expansão na produção de energia eléctrica foi assunto duma ficha específica
denominada Parque Natureza.
Contudo é possível promover o recurso a sistemas energéticos endógenos, nomeadamente a eólica, o biogás e ainda a
solar, que estão insuficientemente explorados. E em alguns casos efectuar produções mistas, como a que se está
actualmente a testar no Pico e que envolve a energia eólica e a hídrica.
Deve-se pois procurar estimular a sua utilização, formando parcerias com diversas entidades de acordo com a tipologia de
recurso.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

SOGEO; MIT Portugal; Empresas do sector

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2020

Investimento Global
0,00 €

Observações

Trata-se dum projecto de motivação sem qualquer tipo de investimento municipal.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Programa Integrado de Apoio ao TER

Programa:

Programa Ribeira Grande Potencia

42

Localização: Concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
2 Actividades Económicas
Objectivo Estratégico:
2 Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades
Objectivos Estratégicos Complementares:
4

Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
Em ficha anterior foi apresentado um projecto de instalação de unidades TER na zona poente do concelho.
Contudo, no restante território existem edifícios com potencialidade para se transformarem em alojamentos TER que devem
ser apoiados nesse sentido.
Assim propõe-se o desenvolvimento dum Programa Integrado de Apoio ao TER que passa pelo seguinte roteiro:
1. Levantamento dos imóveis com potencialidade para serem transformados em TER;
2. Aceder ao programa de apoio à adaptação dos imóveis em oferta TER, que vier a ser montado para a zona poente;
3. Criar um banco de ideias próprio para a zona, que permita a dotação das unidades TER de actividades de animação que
valorizem a oferta;
4. Estabelecer com a DRAIC um sistema de acesso simplificado aos meios financeiros do SIDER (ou seu substituto) para
as candidaturas que fizerem parte do levantamento indicado em 1;
5. Aceder ao sistema de central de reservas e de promoção conjunta dos TER.
O projecto deverá tirar partido das ofertas de animação turística existentes e a introduzir na zona, como é o caso do Parque
Natureza, da reconversão das explorações de inertes e da intervenção no Centro Histórico da Ribeira Grande, entre outras.
Deve também interligar a oferta com potencialidades temáticas, como é o caso da produção de artesanato (como por
exemplo os doces, os licores e produtos resultantes de escamas de peixe) e programas de visita a equipamentos culturais,
bem como a programas relacionados com a saúde (termas e águas sulfurosas).
A dinamização deste projecto cabe ao município, com o envolvimento da DRAIC, da CCIPD, da ASDEPR, da Casas
Açorianas e dos agentes locais de TER já instalados.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

DRAIC; ASDEPR; Casas Açorianas; Agentes locais TER

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2020

Investimento Global
40.000,00 €

Observações

OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Resorts Integrados da Faixa Norte/Nascente Litoral

Programa:

Programa Ribeira Grande Potencia

43

Localização: Freguesia de Porto Formoso, S. Brás e
Maia

Prioridade
1
Vector Estratégico:
2 Actividades Económicas
Objectivo Estratégico:
2 Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades
Objectivos Estratégicos Complementares:
3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

1

Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais

0

---

Caracterização do Projecto:
Na faixa mais litoral que abrange as freguesias de Porto Formoso, S. Brás e Maia, existem condições particularmente boas
para a instalação de resorts (complexos turísticos que associam o alojamento a projectos de animação) associados a várias
temáticas, nomeadamente a náutica, a desportiva activa, o golfe, a descoberta para apenas mencionar algumas.
O projecto deverá passar pelas seguintes etapas:
1. Identificar o território em que os resorts poderão ser instalados e promover os contactos necessários para reunir acordo
com os proprietários no sentido de garantir uma participação no procedimento;
2. Associar ao projecto investidores internos e externos que nele estejam interessados;
3. Formatar o projecto com os imputes dos proprietários e dos investidores interessados, de forma a que eles se revejam no
processo e concretizar os estudos de viabilidade económica e financeira e estudos de mercado necessários;
4. Desenvolver os procedimentos administrativos associados ao projecto (plano de pormenor, loteamento, projecto de
licenciamento, etc.) e concretizar as obras.
Neste projecto será essencial concertar as propostas dos promotores privados com as do município e das freguesias
envolvidas, por forma a garantir uma interligação funcional e o melhor aproveitamento das dinâmicas que o investimento
introduz na actividade económica, social e cultural das zonas envolvidas

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Freguesias; Investidores; Agentes Turísticos

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2013

Investimento Global
200.000,00 €

Observações

No investimento não estão considerados os valores das obras por poderem variar muito.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Projecto Integrado de Animação

Programa:

Programa Ribeira Grande Potencia

44

Localização: Concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
3 Animação (Turística, Desportiva, Cultural, Recreio e
Lazer)
Objectivo Estratégico:
3 Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses
Objectivos Estratégicos Complementares:
2

Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
O concelho da Ribeira Grande dispõe de múltiplos equipamentos e/ou espaços com potencial utilização num programa de animação que
envolva diversos domínios e que constitua uma apelativa capacidade de atracção e entretenimento relativamente aos seus habitantes e
visitantes.
A base da estratégia passa pela sensibilização da população incentivando-a, não só à participação activa nos diversos eventos, como
também à sua organização e promoção, devendo a sua divulgação e existência ser extensiva a todas as zonas do concelho. Contudo a
criação dos eventos deverá atender a uma lógica de repetição periódica, de forma a ganhar identidade e imagem interna e externa para
que se tornem efectivamente iniciativas qualificadoras e atractivas
Assim o Projecto Integrado de Animação passa pelos seguintes passos:
1. Identificação dos agentes e entidades locais activos no seio das actividades desportivas, culturais, ambientais e de animação turística
que se possam associar para a formulação do projecto.
2. Selecção prévia dos equipamentos que se consideram potencialmente passíveis de utilizar num projecto de animação com espectro
alargado de actividades.
3. Formação dum ou mais grupos de trabalho que desenvolvam um programa de actividades de impacto local e regional (e em pequena
escala supra regional) que assentem numa lógica de periodicidade (ou de progressiva selecção, tipo campeonato).
4. No domínio do desporto deve-se privilegiar as actividades fora do comum, tais como o parapente, o surf, o golfe, as actividades náuticas,
bem como outras a introduzir ou a retomar, que possam ser alvo de competições selectivas que permitam a realização de várias etapas no
processo.
5. No domínio cultural deve-se procurar tirar proveito da oferta de espaços existentes e previstos (nomeadamente os museus, a biblioteca
municipal, o teatro Ribeiragrandense, o Centro de Arte Contemporânea, a Casa Arcano, Museu Municipal e outros) para organizar um
sistema um programa de dinamização multifacetado que promova quer actividades (isto é, iniciativas em que a assistência possa de
alguma forma participar, como produção ao vivo, espectáculos audiovisuais, debates, conferências, etc.) quer apresentações (exposições,
palestras, mostras de produtos). Deve-se procurar tirar proveito das actividades teatrais e de grupos musicais, para organizar ao longo do
ano, em épocas adequadas, espectáculos de rua com a singularidade por exemplo das Cavalhadas (que deveria ter um centro
interpretativo a instalar em local de grande impacto turístico).
6. No seio do domínio ambiental e turístico, o projecto deverá ser interligado com a instalação dos projectos do Plano Estratégico que
tenham impacto no sector e deve abranger os tipos e actividades que mais atraem os visitantes externos à ilha, o que pressupõe um
levantamento prévio das ofertas com maior garantia de sucesso.
De notar que o projecto deve ter uma vertente interna (de dinamização e participação dos residentes no concelho) e outra externa
(vocacionada para a atracção de pessoas ao concelho).

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Agentes locais; Agentes culturais; Agentes desportivos; Agentes turísticos

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2020

Investimento Global
3.000.000,00 €

Observações

O investimento inclui os 10 anos em que o programa se irá desenvolver, sendo o valor anual inicial mais elevado que os dos últimos anos.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Rota Cultural Urbana

Programa:

Programa Ribeira Grande Potencia

45

Localização: Cidade, Ribeira Seca, Maia, Porto
Formoso e Rabo de Peixe

Prioridade
1
Vector Estratégico:
3 Animação (Turística, Desportiva, Cultural, Recreio e
Lazer)
Objectivo Estratégico:
2 Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades
Objectivos Estratégicos Complementares:
3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

4

Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida

0

---

Caracterização do Projecto:
Propõe-se a criação duma rota que promova as referências notáveis de interesse turístico, localizadas na rede urbana,
nomeadamente do património histórico-cultural, construído, da arte e artesanato, e dos usos e costumes do concelho, em
especial na cidade da Ribeira Grande, e nas freguesias da Ribeira Seca, Maia, Porto Formoso e Rabo de Peixe.
O projecto deverá ser prosseguido dos seguintes trabalhos:
- Levantamento e caracterização, por aglomerado urbano, dos pontos de interesse organizados por tipologias (por exemplo:
moinhos, museus, teatro, mercado municipal, ateliers/oficinas de artes tradicionais locais, casa da cultura, fábrica de licores,
locais de venda de produtos típicos locais, espaços públicos marcantes, pontos vista cujo objecto tenha relevância);
- Identificação do património construído/histórico cujo interesse ou eventual uso turístico é recomendado (ex: igrejas,
construções estilo micaelense, fontanários);
- Selecção dos pontos/património relevantes;
- Identificação dos pontos/património que carecem de beneficiação;
- Definição da rota (eventualmente mais que uma, dependendo da riqueza e variedade demonstrada pelo levantamento);
- Articulação com postos de turismo, cuja criação está prevista pelo plano plurianual de 2010 da CM;
- Articulação com outros circuitos de visitação ao nível do concelho, da ilha ou da região, nomeadamente a rota do
património natural (ver "Projecto de Roteiros da Natureza", "Circuitos de Quintas Temáticas", "Percursos pelas ribeiras de
Ribeira Grande");
- Apoio e esclarecimento aos agentes envolvidos;
- Estudo e implantação de uma sinalética adequada (de acordo com o projecto "Plano de Sinalética do Concelho");
- Acções de divulgação do projecto através da divulgação online e da edição e distribuição comercial de folhetos
/prospectos/ flyers, promovidas por particulares e pela autarquia.
A equipa que vier a ser seleccionada para elaborar este projecto deverá ser multidisciplinar e no mínimo constituída por
técnicos da área de arquitectura, urbanismo/planeamento, história, turismo, design gráfico.
Este projecto deverá ser integrado e apoiado pela Comissão de Coordenação e Acompanhamento do Plano.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Câmara Municipal da Ribeira Grande; Direcção Regional da Cultura;
Direcção Regional do Turismo; Particulares

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2013

Investimento Global
120.000,00 €

Observações

Articular com projecto "Programa de recuperação e valorização do património construído" (no sentido de fornecer dados do levantamento) e
com os projectos de paisagismo e ambiente.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Plano de Valorização da Orla Costeira Urbana

Programa:

Programa Ribeira Grande Potencia

Prioridade
1
Vector Estratégico:
3 Animação (Turística, Desportiva, Cultural, Recreio e
Lazer)

46

Localização: Entre o Areal de S. Bárbara e as Poças
da Ribeira Grande ou em alternativa
entre o Morro de Baixo e Santa Luzia

Objectivo Estratégico:
2 Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades
Objectivos Estratégicos Complementares:
1

Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais

3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

4

Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida

Caracterização do Projecto:
A frente costeira do concelho, neste território, dispõe de potencialidades elevadas, no campo do turismo (areal e zona
balnear de S. Bárbara, parte do Passeio Atlântico, enquadramento paisagístico), da proximidade à cidade e do
desenvolvimento de actividades desportivas. Simultaneamente é um zona com diversas restrições, nomeadamente
impostas pelo POOC, que implicam uma tratamento especial do território cujo enquadramento impõe a realização dum
Plano Municipal de Ordenamento do Território.
O POOC prevê para esta zona os seguintes elementos:
1 - Objectivos: valorizar a frente mar; reestabelecer a ligação da cidade ao mar; requalificar as zonas costeiras degradadas;
reduzir os riscos e os conflitos.
2 - A elaboração dum PP da Zona Litoral da Ribeira Grande entre o Morro de Baixo e Santa Luzia;
3 - Para a zona em questão serão adoptadas as regras urbanísticas definidas em PDM e no regulamento do POOC
Ora o regulamento do POOC para a zona em causa define que as zonas degradadas devem ser requalificadas tendo como
objectivo a protecção de pessoas e bens e a regeneração dos valores naturais; e as zonas restritas devem ser devidamente
enquadradas em planos municipais e loteamentos que valorizem os elementos patrimonais que as suportam.
Sendo assim, propõe-se a elaboração dum Plano com os seguintes objectivos:
A - Efectuar o tratamento paisagístico e de valorização natural e cultural da frente de mar, numa óptica de usufruto de estar,
pontuada por equipamentos e espaços verdes de animação (gastronómica, de lazer, desportiva e cultural) formando um
parque urbano de baixa densificação.
B - Incluir no PP um espaço para uma unidade hoteleira preferencialmente na proximidade da zona urbana, para que possa
estar vocacionada para um duplo fim: de veraneio/balnear/desportiva e de resposta urbana.
C - Nas áreas que o POOC assinala como degradadas, onde existam zonas edificadas, deve-se procurar fechar a zona no
seio dum perímetro urbano restrito, mas que permita o enquadramento adequado do tecido construido.
C - Na zona mais interior, sempre que possível, devem ser previstos lotes de média/grande dimensão que possam ser
utilizados como zona residencial de segunda (e complementarmente de primeira) habitação.
Este projecto deve potenciar o território envolvido numa lógica de dinamização de actividades turísticas e de lazer.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Investidores; Restaurantes; Agentes Locais

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2010

Ano final

2012

Investimento Global
70.000,00 €

Observações

O investimento diz respeito apenas ao Plano.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Programa de Recuperação e Valorização do Património Construído

Programa:

Programa Ribeira Grande Potencia

47

Localização: Concelho

Prioridade
2
Vector Estratégico:
3 Animação (Turística, Desportiva, Cultural, Recreio e
Lazer)
Objectivo Estratégico:
2 Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades
Objectivos Estratégicos Complementares:
1

Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
O projecto tem como objectivo a salvaguarda e valorização do património construído através da identificação de imóveis
degradados, devolutos ou subaproveitados, da promoção da sua recuperação e cativação de pessoas que se
responsabilizem pela manutenção e utilização desses imóveis. No aproveitamento de edifícios deve dar-se prioridade a
equipamentos e serviços de utilização pública.
O projecto deverá seguir os seguintes procedimentos:
- Levantamento e identificação dos imóveis com interesse arquitectónico e patrimonial degradados e com uso obsoleto
(articular com o projecto Rota cultural urbana);
- Levantamento das carências socais, urbanas, culturais e da envolvente do edificado, no sentido de perspectivar um novo
uso capaz de dinamizar o edifício e a envolvente urbana;
- Elaboração de Carta de Equipamentos (plano de equipamentos para o concelho), com base no levantamento e análise,
elencando os que existem e os que estão em falta, e incluindo um caderno de encargos de intervenção em termos de
equipamentos;
- Criação de base de dados com identificação e características várias dos edifícios para a aplicação de intervenções
dinamizadoras;
- Estudo(s)/projectos das intervenções prioritárias e polarizadoras;
- Criação de Guia de boas práticas na intervenção arquitectónica e construtiva, realçando as técnicas e materiais
construtivos da região (e/ou apoio em outros projectos);
- Apoio na procura e candidatura dos proprietários a Programas de conservação e reabilitação de edifícios privados e
respectivo financiamento (apoio conta com técnicos internos do município);
- Articulação das intervenções com entidades interessadas e envolvimento dos agentes nos vários processos, podendo ser
realizadas parcerias para criação de ambientes empresariais favoráveis à promoção de programas inovadores na
preservação do património;
- Todos os programas, medidas e acções deverão direccionar-se para uma óptica de sustentabilidade.
- Ter em atenção o Plano Municipal de Habitação (referido no plano plurianual de investimentos de 2010 da CMRG) e o
Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação do Município.
Este conjunto de programas implica uma estrutura capaz de os realizar, pelo que deverá ser integrado e fortemente apoiado
pela Comissão de Coordenação e Acompanhamento do Plano.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Câmara Municipal da Ribeira Grande; Particulares; Entidade de
financiamento; Outras entidades.

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2014

Ano final

2019

Investimento Global
400.000,00 €

Observações

O valor do investimento global não inclui valor de obra uma vez que é impossível determinar esse valor.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Porto de Pescas e de Recreio de Rabo de Peixe

Programa:

Programa Ribeira Grande Potencia

48

Localização: Rabo de Peixe

Prioridade
1
Vector Estratégico:
3 Animação (Turística, Desportiva, Cultural, Recreio e
Lazer)
Objectivo Estratégico:
1 Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais
Objectivos Estratégicos Complementares:
2

Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades

4

Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida

0

---

Caracterização do Projecto:
A vila de Rabo de Peixe tem vindo a ser alvo dum projecto de grande fôlego apoiado pela EFTA, que intervém sobretudo no
quadro social e infraestrutural, desde a intervenção em habitação social até ao fornecimento e tratamento de águas.
Actualmente a localidade já é um ponto de referência no quadro do cluster do mar, pois dispõe do porto de pesca mais
activo da ilha, tem infraestruturas de frio de qualidade apreciável e de lota bastante adequadas, bem como dispõe de
empresas transformadoras de que a COFACO é sem dúvida a mais importante. A nível comercial o concelho também
dispõe dos grossistas mais importantes da ilha.
Retirando as questões de segurança do porto, cuja constatação já deu azo a correcção, apenas a reconversão e reforço da
frota para a parcela da pesca profissional representa um esforço financeiro significativo, que contudo tem de ser feito..
A vertente que menos está desenvolvida no quadro das potencialidades do cluster é a ligada ao turismo: nomeadamente a
adaptação do porto às actividades de recreio, a náutica, mas sobretudo o da pesca desportiva, onde todos os elementos
fundamentais (recursos humanos, fauna, capacidade do porto, entre outros) estão instalados, apenas sendo necessário
promover a instalação de uma rampa para embarcações até 10 metros, uma grua de 3 Toneladas, e equipamentos (fingers,
electricidade, água, etc) bem como a reabilitação do clube naval para funcionar como zona de recepção turística e a
aquisição de barcos preparados para a pesca turística (o que se pode conseguir por transformação de algumas unidades já
existentes).
O projecto deverá prever um corredor de acesso ao mar sem entrar em conflito com a frota das pescas.
A construção de uma piscina natural de aprendizagem, naturalmente de água salgada, e a montagem de um câmara
hiperbárica é importante, de forma a reunir as condições logísticas básicas para dinamizar o turismo e a náutica de recreio.
O projecto de Porto de Recreio do porto piscatório de Rabo de Peixe é obviamente uma iniciativa que impõe uma parceria
entre o Governo Regional (para a parcela de infraestruturas), do Clube Naval, de armadores/pescadores e de agentes
turísticos, com o apoio de dinamização da autarquia.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

SRE; Clube Naval; Armadores/Pescadores; Agentes Turísticos

Entidades Responsáveis
Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM)

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2014

Investimento Global
800.000,00 €

Observações

O municipio não participa financeiramente neste projecto.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Reabilitação das Extracções de Inertes

Programa:

Programa Ribeira Grande Potencia

49

Localização: Freguesia da Ribeirinha e Matriz

Prioridade
1
Vector Estratégico:
3 Animação (Turística, Desportiva, Cultural, Recreio e
Lazer)
Objectivo Estratégico:
2 Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades
Objectivos Estratégicos Complementares:
1

Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais

4

Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida

3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

Caracterização do Projecto:
Existem diversos espaços na proximidade da cidade da Ribeira Grande, em especial na zona envolvente às estradas de
acesso às Lombadas e à Lagoa do Fogo, que foram ao longo dos tempos sujeitos a extracção de inertes, o que implicou
uma amputação problemática no quadro do envolvimento ambiental dessas zonas.
São vários os instrumentos (POOC, PDM e outros) que determinam a necessidade de renaturalização dos espaços, o que
nem sempre se afigura fácil de fazer, não só porque a ausência de inertes é uma dos problemas com que se debate o
arquipélago, mas também porque esses custos não foram antecipadamente previstos nas explorações.
Embora o projecto a que esta ficha se refere não se possa aplicar a todos os locais de extracção, parece possível associar
o tratamento desse espaços a uma reabilitação para fins e animação desportiva e turística, que poderá permitir uma maisvalia atractiva.
Assim, propõe-se:
1. A avaliação conjunta com a ARENA (e ou a SRAM) com base nos estudos da GEOAVALIA - Prospecção e Avaliação de
Recursos Minerais dos Açores e outros, dos locais onde se poderá proceder a estudos de reabilitação dos poços de
extracção e seus envolventes tendo em vista mais que a simples renaturalização;
2. Procurar formar parcerias de desenvolvimento dos projectos, gradualmente, recorrendo aos meios financeiros
disponibilizados pelo Governo Regional e ou pelo SIDER e por Bruxelas;
3. Nos casos em que se possa ir além da simples renaturalização deve-se procurar criar nova oferta de animação
desportiva, nomeadamente radical, ou em alternativa de lazer, sempre que possível com a instalação de equipamento de
restauração ou similar procurando garantir um mercado que abranja os residentes em S. Miguel mas também a globalidade
dos turistas da ilha

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

SRAM; ARENA; Agentes locais; Agentes turísticos

Entidades Responsáveis
Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM)

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2020

Investimento Global
100.000,00 €

Observações

O investimento inclui apenas os estudos necessários para duas intervenções, uma vez que os custos de obra podem variar muito.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Concurso Local e Regional de Invenções

Programa:

Programa Ribeira Grande Potencia

50

Localização: Concelho

Prioridade
3
Vector Estratégico:
4 Conhecimento (Inovação, Saber, Ciência, Tecnologia e
Comunicação
Objectivo Estratégico:
2 Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades
Objectivos Estratégicos Complementares:
4

Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida

1

Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais

3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

Caracterização do Projecto:
Trata-se dum concurso anual de invenções organizado por níveis etários.
O objectivo é incentivar a criatividade, devendo ser definidos concursos livres (em que o tema não existe e a selecção da
invenção será efectuada apenas pelo valor que tenha) e concursos condicionados (em que o objectivo pode ser orientado
para a resolução de questões práticas ou em alternativa em domínios especificados).
Podem também ser criadas categorias diversas, se a afluência for significativa.
Este projecto poderá ser aprofundado com a participação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Instituto Nacional de Propriedade Industrial

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2012

Ano final

2020

Investimento Global
80.000,00 €

Observações

O valor indicado é apenas o do prémio a atribuir pelo município, ao longo de oito anos.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Valorização da Geotermia

Programa:

Programa Ribeira Grande Potencia

51

Localização: Campo geotérmico e envolvente

Prioridade
2
Vector Estratégico:
4 Conhecimento (Inovação, Saber, Ciência, Tecnologia e
Comunicação
Objectivo Estratégico:
2 Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades
Objectivos Estratégicos Complementares:
4

Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
A geotermia na vertente norte do complexo vulcânico do vulcão do Fogo/Água de Pau abrange um campo com 29 km2 cuja
exploração está a cargo da SOGEO. A importância estratégica da geotermia é inquestionável pelo que a instalação de
novos poços deve constituir um objectivo de todos os níveis da administração.
Contudo, haverá que considerar que a intervenção em tão extensa área limita também as potencialidades do concelho em
actividades alternativas, como as resultantes da extracção de águas minerais ou de aptidões termais.
Haverá contudo algum tipo de potencialidades de valorização económica, cultural, desportiva e de lazer da geotermia e
produtos derivados, que poderão ser de facto uma contrapartida de atracção ao concelho.
No seio do projecto Parque Natureza, abordam-se algumas potencialidades que estão apenas a aguardar a sua
concretização. Neste projecto pretende-se ir um pouco mais longe, efectuando em conjunto com a sociedade exploradora
um estudo de potenciais utilizações de derivados da geotermia, com o intuito da sua eventual concretização no futuro.
Trata-se pois apenas dum estudo complementar.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

SOGEO

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2015

Ano final

2016

Investimento Global
50.000,00 €

Observações

A parcela municipal no estudo não deve ultrapassar metade do valor indicado.
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FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Portal Ambiente Local

Programa:

Programa Ribeira Grande Potencia

52

Localização: Cidade da Ribeira Grande

Prioridade
2
Vector Estratégico:
4 Conhecimento (Inovação, Saber, Ciência, Tecnologia e
Comunicação
Objectivo Estratégico:
2 Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades
Objectivos Estratégicos Complementares:
3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

4

Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida

0

---

Caracterização do Projecto:
Nos tempos em que a informação assume um papel cada vez mais relevante temas como o ciberespaço, multimédia,
Internet e educação para a cidadania representam a possibilidade de motivar e sensibilizar as pessoas para transformar as
diversas formas de participação na defesa da qualidade de vida.Dada a dispersão de conteúdos relacionados com a
informação de cariz ambiental do concelho, este projecto assume como objectivo principal a criação de uma plataforma web
que garanta à população a disponibilização e consulta de informação geográfica territorial actualizada e de referência.
O Portal Ambiente Local integra a distribuição de informação espacial através de um webserver; possibilitando ao utilizador
final a consulta e pesquisa de todas as informações que o administrador do sistema poderá colocar à disposição, através da
simples utilização do browser. A disponibilização de ferramentas informáticas de pesquisa e consulta online possibilitará a
participação dos usuários garantindo um envolvimento cívico que poderá passar pela denúncia e/ou controlo de eventuais
crimes/ocorrências ambientais. Estrategicamente relacionado com os “Projectos de Roteiros da Natureza” e de “Cidadania
Ambiental”, este projecto deverá possibilitar, entre outros, o cruzamento de informação ambiental e turística,
disponibilizando conteúdos passíveis de actualização, entre outras formas (nomeadamente pelo Gabiente Técnico
Ambiental)), mediante a participação da população. O desenvolvimento tecnológico desta plataforma assentará sobre uma
aplicação de webmapping possibilitando, entre outras:
- consulta do mapa de estradas e mobilidade pública e particular do Concelho da Ribeira Grande;
- consulta de informações turísticas/patrimoniais
- consulta de informações úteis sobre boas práticas para a cidadania ambiental
- a gestão de valores patrimoniais/naturais
Adicionalmente, como forma de divulgação do meio natural do Concelho da Ribeira Grande no mundo, o portal poderá
integrar um sistema inovador de miradouros virtuais interactivos cuja instalação permitirá, através da Internet, aceder
livremente a cenários panorâmicos do concelho a partir dos quais será possível identificar elementos de valor patrimonial
ambiental de referência. O sistema interactivo tem por base a simulação do movimento ocular do utilizador, permitindo,
inclusive, identificar elementos patrimoniais de interesse no campo de visão de cada miradouro.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Governo Regional; Universidade dos Açores

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande (DASUEM)

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2020

Investimento Global
50.000,00 €

Observações

OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
Com colaboração
– OFICINA DE ARQUITECTURA Largo de Santos – 13 – 4º 1200 - 808 – LISBOA

PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Feira Internacional para a Inovação Ambiental

Programa:

Programa Ribeira Grande Convida

53

Localização: Cidade da Ribeira Grande

Prioridade
1
Vector Estratégico:
1 Ambiente e Paisagismo
Objectivo Estratégico:
3 Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses
Objectivos Estratégicos Complementares:
4

Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
A Plataforma para a Inovação Ambiental corresponde a uma parceira entre a CMRG (Gabinete Técnico Ambiental) e a UA
que tem como finalidade a aposta na divulgação da ciência e tecnologia do Concelho, da Ilha de São Miguel e do
arquipélago. Assumindo-se como ponto de convergência das diversas áreas do ambiente, envolvendo a sustentabilidade
de recursos, tendo como objectivo criar um centro de discussão sobre o fomento da economia verde e o desenvolvimento
sustentável dirigido a um público nacional e internacional bastante específico e qualificado.
Assumindo, inicialmente, a forma de congresso, numa segunda fase as actividades desta plataforma poderão englobar a
organização de uma feira internacional capaz de atrair as principais empresas apresentando novos de produtos, serviços,
equipamentos e soluções dirigidos para o desenvolvimento sustentável e para a nova economia abrangendo a prevenção,
tratamento e requalificação nos sectores dos Resíduos, Saneamento, Ar, Solo, Energia e Ruído.
A promoção desta última fase poderá ser alargada ao sector privado, como sucede com a banca, podendo, neste caso,
servir de enquadramento para o lançamento de linhas de apoio aos aderentes a práticas ambientalmente correctas.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

SRAM; Entidades Privadas de Financiamento

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande; Universidade dos Açores

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2020

Investimento Global
1.000.000,00 €

Observações

OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
Com colaboração
– OFICINA DE ARQUITECTURA Largo de Santos – 13 – 4º 1200 - 808 – LISBOA

PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Expansão da Mata e Jardim do Dr. Fraga

Programa:

Programa Ribeira Grande Convida

54

Localização: Maia

Prioridade
2
Vector Estratégico:
1 Ambiente e Paisagismo
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

2

Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades

0

---

Caracterização do Projecto:
Recentemente foi efectuada uma intervenção da SRAM na beneficiação da mata denominada do Dr. Fraga, com cerca de
1,5 hectares, após algumas conservações na limpeza e restauro do que era o jardim antigo por iniciativa da Junta de
Freguesia da Maia.
A mata, situada em plena paisagem rural, e que foi um agradável jardim construído no século XIX, o único da ilha de São
Miguel com vista para o mar, dispõe, ainda, de um património botânico considerável, sendo inquestionável o seu actual
valor histórico e paisagístico.
Actualmente usufrui de zonas de relvado e de merendas, miradouro, parque de estacionamento, rede de circulação pedonal
e proporciona a salvaguarda da sua vegetação autóctone e endémica.
Contudo a mata “Dr. Fraga”, pode ser ainda mais valorizada, tirando o máximo proveito das diversas linhas de água que
desaguam num pequeno lago interior e expandindo os locais de lazer e estadia dos visitantes.
Este projecto deve passar pela conjugação de esforços entre a autarquia e a DR de Florestas e ainda da SRAM,
procurando não aumentar o esforço financeiro feito recentemente e ainda em curso pela autarquia.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

SRAM; DRF

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2012

Ano final

2014

Investimento Global
800.000,00 €

Observações

Não tem investimento associado por ser integralmente da responsabilidade do Governo Regional.

OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
Com colaboração
– OFICINA DE ARQUITECTURA Largo de Santos – 13 – 4º 1200 - 808 – LISBOA

PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Parque Natureza

Programa:

Programa Ribeira Grande Convida

55

Localização: Zona Sul do Centro do Concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
1 Ambiente e Paisagismo
Objectivo Estratégico:
2 Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades
Objectivos Estratégicos Complementares:
3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

4

Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida

0

---

Caracterização do Projecto:
Trata-se dum projecto multifacetado que procura tirar proveito das condições naturais do território que abrange toda a zona
sul da parte central do concelho. Os vectores que o integram são os seguintes:
1. Desenvolvimento da Geotermia e seus derivados - tendo por objectivo proceder ao aumento sustentado dos poços e da
produção de geotermia, garantindo a inexistência de problemas ambientais associados, bem como da utilização das fontes
de calor (vapor, água quente e outros) para o desenvolvimento de actividades associadas, como por exemplo a produção
de estufas. A criação dum centro interpretativo para acesso público é um dos elementos fundamentais, Neste quadro
deverá ser estudado com a SOGEO o desenvolvimento conjunto desta parcela do projecto e com o GEOFAR e o Governo
Regional os apoios necessários em sede de contrapartidas para os constangimentos relativos à zona de reserva para a
produção geotérmica.
2. Associado ao ponto anterior e às caldeiras, deverá ser desenvolvido um projecto de termalismo inserido no projecto
TERMAZ agora lançado pelo Governo Regional com o apoio do INOVA, que envolva toda a zona protegia das caldeiras e
ainda parte do território não protegido de forma a poder instalar os equipamentos e alojamentos necessários à actividade.
3. Deverá ser reavaliada a potencialidade de uso das águas minerais existentes, nomeadamente as das Lombadas, quer
para engarrafamento (nomeadamente de vasilhas de grande dimensão) quer para utilização medicinal associado às termas.
4. O projecto deverá ainda contar com uma parcela assente em alojamento e equipamentos de animação de turismo de
natureza, para os turistas que pretendem este nicho de oferta. Esta parcela do projecto deverá contemplar também a oferta
para turismo científico, especializado no geotermismo, vulcanismo, e noutras vertentes cientificas ligadas à natureza,
procurando uma parceria com o Observatório Vulcanológico e Sismológico da Universidade dos Açores.
5. No âmbito do projecto devem ser concebidos e instalados novos trilhos da natureza em todo o território abrangido, de
forma a que se possam ter pontos de contacto com outros produtos locais (quintas de laranja, produção de chá, de
maracujá e outros). Os referidos trilhos devem ser concebidos para diverso tipo de percursos (pedestres, equestres,
veículos a duas rodas e alguns, se possível, que permitam o acesso a veiculos de quatro rodas) e devem ter em pontos
específicos zonas de descanso e lazer, preferencialmente em miradouros onde podem ser instalados painéis/centros de
interpretação e merendários.
6. O projecto dos trilhos e dos miradouros e merendários, bem como dos painéis interpretativos devem ser efectuados em
parceria com a SRAM e os escuteiros do concelho, bem como com outras associações dedicadas às questões da natureza.
Para o desenvolvimento deste projecto deve-se estabelecer uma parceria com a ARENA, no seio dos projectos que tem
vindo a desencadear, nomeadamente o SOSTENP - Estratégias de Desenvolvimento Económico, Social e Ecológico
Sustentável nos Espaços Natur e o GEOFAR

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

SRAM; SOGEO; ARENA; INOVA; Agentes locais; Agentes Turísticos

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2015

Investimento Global
10.000.000,00 €

Observações

O município participa financeiramente com terrenos e projectos.

OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
Com colaboração
– OFICINA DE ARQUITECTURA Largo de Santos – 13 – 4º 1200 - 808 – LISBOA

PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Plano de Sinalética do Concelho

Programa:

Programa Ribeira Grande Convida

56

Localização: Concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
1 Ambiente e Paisagismo
Objectivo Estratégico:
2 Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades
Objectivos Estratégicos Complementares:
4

Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida

3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

0

---

Caracterização do Projecto:
Um dos problemas do turismo no concelho é a deficiente sinalização, sendo esta quase inexistente ou de deficiente
implementação, apresentando-se desadequada e descontextualizada da realidade física do território, como sucede ao nível
direccional e patrimonial, nomeadamente turístico. O projecto de sinalética procura colmatar esta lacuna tendo como
objectivo dotar o concelho da Ribeira Grande de uma linguagem actual e uniformizada ao nível dos conteúdos e do seu
design, de forma a possibilitar uma rápida interpretação pelos visitantes. No que respeita aos objectivos a cumprir por este
plano, o mesmo deverá compreender e concretizar diferentes patamares de informação, deste modo, como forma de
esquematizar a abordagem em termos de sinalética optou-se por dividir a mesma em três níveis:
a) Informação Direccional: Incluindo enquadramento do percurso na rede global de percursos, de direcções a tomar e de
elementos, locais ou entrada numa zona específica.
b) Informação Funcional: contendo a descrição dos objectivos das regras de utilização destes espaços ou locais.
c) Informação Patrimonial: identificação de valores patrimoniais (arquitectónicos, biofísicos ou paisagísticos).
A operacionalização do projecto implica a realização das seguintes etapas:
- Estabelecimento dum acordo com a SR de Economia e dos Equipamentos para a realização dum plano de sinalização
turística para o concelho, e desejavelmente para a ilha de S. Miguel em parceria com as autarquias envolvidas;
- O plano deverá incluir sinalização de âmbito regional e local;
- A implantação da sinalização em cada concelho, cabendo ao Governo regional o fornecimento de toda a sinalização
vertical e a execução de toda a sinalização horizontal, ficando a cargo dos municípios a colocação da sinalização vertical
nos sítios indicados.
- O fornecimento de sinais deve incluir um conjunto de sinais de reserva, os quais ficam num depósito central a cargo da
DRTT, sendo a gestão da reposição a acordar entre os municípios e o Governo. Para este projecto a iniciativa deverá ser
municipal, mas após o acordo inicial transita para responsabilidade da entidade definida no mesmo.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Município da Ribeira Grande (DASUEM); Governo Regional; Entidades
Particulares que tutelem os terrenos

Entidades Responsáveis
Secretaria Regional da Economia e dos Equipamentos;

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2020

Investimento Global
350.000,00 €

Observações

OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
Com colaboração
– OFICINA DE ARQUITECTURA Largo de Santos – 13 – 4º 1200 - 808 – LISBOA

PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Parceria para Angariação de Investimentos Externos

Programa:

Programa Ribeira Grande Convida

57

Localização: Concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
2 Actividades Económicas
Objectivo Estratégico:
3 Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses
Objectivos Estratégicos Complementares:
2

Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades

1

Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais

4

Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida

Caracterização do Projecto:
Parte dos projectos inseridos no Plano Estratégico podem vir a carecer de meios financeiros externos que viabilizem a sua
concretização. Haverá certamente algumas iniciativas cuja dimensão e diversidade irão implicar uma associação de
esforços que permita a sua concretização.
Para esse efeito propõe-se uma parceria entre o Município e a APIA, cabendo ao primeiro a apresentação dum leque
devidamente estudado de projectos a desenvolver e ao segundo a colocação dos mesmos no mercado de investidores com
quem já possui contactos. De entre estes devem ser particularmente atendidos os açorianos da diáspora, que reconhecem
já na Ribeira Grande um concelho onde se valoriza a emigração micaelense e da região.
Os restantes parceiros podem ser entidades bancárias, nomeadamente as que tenham sede ou ligação preferencial aos
Açores, bem como entidades ligadas ao sector social com capacidade de desenvolvimento de projectos, como é o caso das
Misericórdias e de outras estruturas interligadas com a Igreja.
A montagem da parceria implica a selecção prévia dos projectos a incluir.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

APIA; Investidores

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2020

Investimento Global
0,00 €

Observações

Este projecto não envolve fundos municipais directos.

OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
Com colaboração
– OFICINA DE ARQUITECTURA Largo de Santos – 13 – 4º 1200 - 808 – LISBOA

PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Rede de Apoio à Internacionalização da Produção da Ribeira Grande

Programa:

Programa Ribeira Grande Convida

58

Localização: Concelho

Prioridade
2
Vector Estratégico:
2 Actividades Económicas
Objectivo Estratégico:
3 Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses
Objectivos Estratégicos Complementares:
2

Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades

1

Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais

4

Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida

Caracterização do Projecto:
Um dos aspectos em que a Ribeira Grande está particularmente atrasada é na sua projecção internacional. Esta pode-se
medir por vários sectores de actividade, mas sem dúvida a que mais pode consolidar o desenvolvimento de outros domínios
de cooperação é a produção económica.
Assim propõe-se o lançamento duma Rede de Apoio à Internacionalização da Ribeira Grande cujo primeiro motor seja a
produção e nomeadamente a que está ligada à fileira do leite e à refrigeração/transformação do pescado.
O intuito será o de procurar formar uma rede de interligação com concelhos estrangeiros onde a produção de queijo e a
transformação de pescado tenha um nome assegurado de forma a poder desenvolver iniciativas diversas, tais como feiras,
festas, mostras de produtos, que permitam uma abertura de mercados de escoamento e divulgação nesses concelhos.
Numa segunda fase poder-se-á criar condições para o desenvolvimento de projectos produtivos na Ribeira Grande e
noutros locais da rede, suportados por investidores do sector, que dela façam parte.
Associado a esta rede deveriam ser efectuadas geminações bilaterais dos municípios envolvidos, para que por acréscimo
se possam trocar experiências e contactos no domínio da cultura, do desporto, das actividades sociais e do próprio turismo.
A iniciativa deste projecto deve ser do Município da Ribeira Grande com a participação da CCIPD e das maiores empresas
locais dos sectores mencionados.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Empresas dos sectores envolvidos; APIA

Entidades Responsáveis
CCIPD

Calendário de Execução
Ano inicial

2012

Ano final

2014

Investimento Global
50.000,00 €

Observações

O valor indicado será a participação municipal no desenvolvimento do projecto.

OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
Com colaboração
– OFICINA DE ARQUITECTURA Largo de Santos – 13 – 4º 1200 - 808 – LISBOA

PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Feiras Comerciais Temáticas

Programa:

Programa Ribeira Grande Convida

59

Localização: Freguesias da cidade

Prioridade
2
Vector Estratégico:
2 Actividades Económicas
Objectivo Estratégico:
3 Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses
Objectivos Estratégicos Complementares:
4

Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
No âmbito do apoio à actividade comercial, tendo em vista a atracção de mais mercado ao concelho e sobretudo à cidade,
propõe-se a realização de algumas semanas com Feiras Comerciais Temáticas, como por exemplo a feira da roupa, a dos
sapatos, a de livros, a de artesanato e outras.
O projecto passa por:
1. Determinar os temas em que se devem efectuar feiras comerciais, elencando um conjunto de meia dúzia;
2. Criar um modelo de Feira que pode utilizar um espaço livre (praça ou jardim) ou fechado (o recinto do mercado por
exemplo) no qual se instalam tendas para cada um os comerciantes envolvidos e um palco onde ocorrem actividades
culturais.
3. No espaço serão também incluidas duas ou três tendas gastronómicas em função do número de comerciantes que
participam em cada certame.
4. A feira deverá ter produtos com desconto especial e proceder ainda a leilões para produtos (como por exemplo
briquabraque ou antiguidades) sempre que possível. Deverá ter dias por produto (por exemplo dia da sandália, ou do ténis)
em relação ao qual haverá um preço especial.
5. As feiras terão o apoio municipal na cedência do espaço e das tendas e ainda na montagem logística de todo o espaço.
Neste projecto a iniciativa será municipal, mas a a coordenação e monitorização do mesmo será efectuado por uma
comissão de comerciantes que integre todos os ramos das feiras temáticas ficando a responsabilidade da organização das
feiras a cargo do responsável do sector envolvido.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Comerciantes; CCIPD; DRACE

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2013

Ano final

2020

Investimento Global
70.000,00 €

Observações

O investimento contempla apenas a aquisição de apoio logístico externo por parte do município.

OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
Com colaboração
– OFICINA DE ARQUITECTURA Largo de Santos – 13 – 4º 1200 - 808 – LISBOA

PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Concretização de Unidades Hoteleiras Urbanas

Programa:

Programa Ribeira Grande Convida

60

Localização: Ribeira Grande (cidade) e Rabo de Peixe

Prioridade
1
Vector Estratégico:
2 Actividades Económicas
Objectivo Estratégico:
3 Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses
Objectivos Estratégicos Complementares:
2

Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
No projecto do Plano de Valorização da Orla Costeira Urbana está prevista a possibilidade de se integrar uma unidade
hoteleira, que se defende deve ser localizada o mais próximo possível do núcleo mais urbano da cidade.
Contudo a previsão duma só unidade hoteleira ao longo do período de vigência do Plano Estratégico é manifestamente
insuficiente. Por isso o PDM deverá prever no perímetro urbano da cidade, em local a contrapor ao da zona costeira, mas
com enquadramento superior, uma ou mais manchas onde se poderá localizar uma segunda unidade hoteleira.
O mesmo deverá ser estudado para Rabo de Peixe, sendo certo que nesta vila a unidade deve ser configurada para uma
utilização sobretudo de negócios e de circulação de turismo interno.
O município deve procurar sensibilizar investidores (através da APIA ou dos Fundos Imobiliários) para a concretização dos
investimentos nas unidades hoteleiras.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

APIA; Fundos Imobiliários; Investidores

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2020

Investimento Global
0,00 €

Observações

Este projecto não envolve fundos municipais directos.

OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
Com colaboração
– OFICINA DE ARQUITECTURA Largo de Santos – 13 – 4º 1200 - 808 – LISBOA

PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Programa de Requalificação da Restauração na Ribeira Grande

Programa:

Programa Ribeira Grande Convida

61

Localização: Ribeira Grande (cidade), Maia e Rabo de
Peixe

Prioridade
1
Vector Estratégico:
2 Actividades Económicas
Objectivo Estratégico:
3 Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses
Objectivos Estratégicos Complementares:
4

Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida

1

Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais

0

---

Caracterização do Projecto:
Em fase de caracterização e diagnóstico foi relevado que o subsector da restauração estava configurado para responder ao
mercado residencial, mas não ao turístico. As principais questões prendem-se com a qualidade da oferta, da prestação do
serviço e ainda da decoração dos espaços.
Propõe-se pois a criação dum programa de requalificação da restauração, que passaria pelos seguintes passos:
1. Contactos com todos os restaurantes das localidades acima identificadas tendo em vista efectuar um diagnóstico
participado que determine os aspectos a requalificar em cada estabelecimento.
2. Elaborar um projecto de intervenção no sector que passe pelo apoio da ASDEPR no que respeita à realização dos
projectos de remodelação e pelo SIDER no que respeita ao apoio financeiro para a modernização.
3. Estabelecer com a Fundação para o Desenvolvimento Sócio-Profissional e Cultural de Ribeira Grande um programa de
formação para os proprietários e os empregados dos estabelecimentos de restauração que aderirem ao projecto.
A iniciativa deste projecto deve ser do Município com a participação da CCIPD e da Fundação.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

CCIPD; ASDEPR; Fundação DSPC; Restaurantes

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2014

Investimento Global
40.000,00 €

Observações

O valor indicado corresponde ao apoio municipal no projecto.
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Com colaboração
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Percursos pelas Ribeiras de Ribeira Grande

Programa:

Programa Ribeira Grande Convida

62

Localização: Ribeiras do concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
3 Animação (Turística, Desportiva, Cultural, Recreio e
Lazer)
Objectivo Estratégico:
3 Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses
Objectivos Estratégicos Complementares:
2

Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades

4

Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida

0

---

Caracterização do Projecto:
A implementação deste projecto visa, principalmente, a dinamização turística, de actividades de lazer, recreio e desportivas.
Este projecto deverá integrar as seguintes acções:
1. Estudo e caracterização das ribeiras do concelho de forma a identificar os percursos possíveis. Deverá ter-se em conta
questões como segurança, sensibilidade ecológica, pontos de interesse cultural e natural;
2. Diferenciação por troços consoante o grau de dificuldade do percurso (declive, pavimento, etc.), vocacionando-os para
diferentes tipos de público e de actividade, desde passeios pedestres, cicláveis ou, nos troços mais difíceis, actividades de
recreio activo (como o tracking ou o BTT).
3. Os percursos deverão, sempre que possível, utilizar trilhos já existentes, sendo que a criação de novos troços só deverá
ser realizada caso não provoque danos significativos na vegetação envolvente e na estabilidade das margens das ribeiras.
Os percursos deverão estar localizados de forma a permitir o atravessamento em segurança mesmo nas alturas em que o
nível das águas das ribeiras esteja na sua cota máxima.
4. Os percursos deverão ser devidamente identificados através de sinalética adequada (ver Projecto de Sinalética),
indicando, entre outros, o grau de dificuldade associado.
5. Integração do roteiro nos roteiros do património natural de Ribeira Grande.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

SRAM; Amigos dos Açores – Associação Ecológica

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande - Gabinete Técnico Ambiental

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2012

Investimento Global
20.000,00 €

Observações

As ribeiras identificadas na imagem farão parte do projecto, embora possa haver mais.

OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
Com colaboração
– OFICINA DE ARQUITECTURA Largo de Santos – 13 – 4º 1200 - 808 – LISBOA

PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Requalificação e Dinamização dos Moinhos de Água

Programa:

Programa Ribeira Grande Convida

63

Localização: Moinhos do Concelho

Prioridade
2
Vector Estratégico:
3 Animação (Turística, Desportiva, Cultural, Recreio e
Lazer)
Objectivo Estratégico:
3 Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses
Objectivos Estratégicos Complementares:
2

Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades

4

Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida

0

---

Caracterização do Projecto:
O concelho da RG possui alguns moinhos de ribeira, dos quais estão inventariados no património do concelho,
nomeadamente os Moinhos da Viola (Ribeira do Salto, Lomba da Maia) e Moinhos da Condessa (Levada dos Moinhos da
condessa, Ribeira Grande), encontrando-se em diferentes estados de conservação e com diferentes tipos de uso. Com este
projecto pretende-se a valorização deste património concelhio, através de um conjunto integrado de intervenções que
abranjam não só a melhoria do seu estado de conservação, mas também através da sua utilização para actividades
culturais e educativas, relacionadas com a actividade dos moinhos de água, sua função e significado na história do
concelho.
Para a execução deste projecto será necessário:
1. Efectuar um levantamento prévio dos moinhos de água existentes, para além dos já inventariados, permitindo determinar
o seu estado de conservação e possíveis potencialidades futuras.
2. Definição e implementação de planos de requalificação de alguns dos moinhos de água, respectivos canais e levadas, e
espaço envolvente;
3. Criação em alguns dos moinhos de espaços museológicos sobre a actividade dos moinhos, seu significado na história da
região e do concelho. Nos moinhos ainda em actividade promover a possibilidade da sua visitação em período de
laboração, se possível.
4. Divulgação deste património junto dos agentes turísticos e junto das escolas fomentando a realização de visitas de
estudo.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

SRAM; Amigos dos Açores – Associação Ecológica

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2014

Investimento Global
70.000,00 €

Observações

Na imagem encontram-se assinalados alguns exemplos de moinhos, sendo que haverá outros no concelho a ser identificados em futuro
levantamento.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Circuitos de Quintas Temáticas

Programa:

Programa Ribeira Grande Convida

64

Localização: Concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
3 Animação (Turística, Desportiva, Cultural, Recreio e
Lazer)
Objectivo Estratégico:
2 Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades
Objectivos Estratégicos Complementares:
3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
Trata-se dum projecto que procura valorizar a existência de manifestações naturais ou culturais específicas em algumas
zonas rurais do concelho. As explorações do chá no concelho e do ananás nos concelhos vizinhos são exemplos vivos do
que podem valer a criação de espaços temáticos para a visita, comercialização e rentabilização dos mesmos.
O projecto passará pelos seguintes passos:
1. Definição das tipologias que se poderão utilizar para o efeito, procurando identificar não mais que uma meia dúzia de
temas (por exemplo no quadro natural as manifestações vulcânicas e no cultural o maracujá).
2. Levantamento dos locais onde esse conjunto de temas tem expressão visível e atractivo, mesmo que para isso seja
necessário proceder a um investimento adicional;
3. Definir circuitos potenciais para o efeito que em conjunto ganhem uma expressão efectiva de atracção turística e dos
residentes em S. Miguel;
4. Estabelecer com os respectivos proprietários acordos de colaboração para a implantação e concretização dos espaços, a
que apenas por facilidade, apelidamos de Quintas Temáticas.
5. Proceder aos apoios financeiros e às candidaturas necessárias para a implementação dos circuitos, tendo especial
atenção ao sistema de acesso que poderá em alguns casos só ser permitido por meios não motorizados.
Este projecto será de iniciativa municipal com o envolvimento da DR de Florestas, da ASDEPR e dos privados envolvidos.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

DRF; ASDEPR e proprietários

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2013

Investimento Global
100.000,00 €

Observações

A participação municipal será complementar à da ASDEPR e da DRF.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Requalificação e Dinamização de Miradouros

Programa:

Programa Ribeira Grande Convida

65

Localização: Concelho

Prioridade
2
Vector Estratégico:
3 Animação (Turística, Desportiva, Cultural, Recreio e
Lazer)
Objectivo Estratégico:
2 Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades
Objectivos Estratégicos Complementares:
3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
A desadequação de alguns dos materiais e equipamentos identificados em miradouros ao longo do concelho evidencia uma
necessidade de reconversão destes espaços, pelo que o objectivo deste projecto passa pela assumpção destas áreas
como verdadeiras zonas de interface, requalificando-as e atribuindo-lhes um verdadeiro carácter de “cartão de visita”.
Directamente relacionado com o “Plano de Sinalética”, a rede de miradouros deverá ser claramente identificada ao nível da
sinalética presente no concelho e nos meios de divulgação do mesmo, como sucederia no “Portal de Ambiente Local”.
A implementação deste projecto encontra-se dependente, num primeiro plano, do levantamento e caracterização dos
miradouros existentes no concelho, classificando-os de acordo com a sua tipologia, (ponto de paragem/observação da
paisagem ou área de recreio e lazer), posição estratégica ao nível da sua intersecção com as rotas locais e da possibilidade
de expansão espacial dos mesmos (possibilitando a integração de infraestruturas como quiosques informativos, parques de
merendas ou zonas de lazer como espaços infantis, áreas de descanso ou zonas de aptas a actividades de divulgação
cultural). A segunda fase de intervenção, correspondente à obra de requalificação, seria efectuada de acordo com a
priorização e hierarquização dos espaços efectuada, devendo ser dada, numa primeira fase, primazia às áreas que maior
número de visitantes concentrem actualmente. A escolha dos materiais obedecerá à natureza do local onde se insere a
área de projecto de modo a evidenciar o cariz da região.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Governo Regional; Entidades Particulares que tutelem os terrenos

Entidades Responsáveis
Secretaria Regional da Ciência Tecnologia e Equipamentos

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2020

Investimento Global
350.000,00 €

Observações
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Programa de Animação Turística de Base Cultural

Programa:

Programa Ribeira Grande Convida

66

Localização: Concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
3 Animação (Turística, Desportiva, Cultural, Recreio e
Lazer)
Objectivo Estratégico:
2 Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades
Objectivos Estratégicos Complementares:
1

Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais

3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

4

Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida

Caracterização do Projecto:
Em complemento da ficha que trata do Programa de Animação Cultural propõe-se a criação dum projecto de valorização
das potencialidades do concelho em termos culturais para que se lance uma nova vertente de animação vocacionada para
os turistas.
As bases em que o programa deve assentar são as seguintes:
1. Criação dum roteiro de visitação de equipamentos culturais concelhios, organizados numa lógica de rede, que inclua o
Museu, a Casa da Cultura, o Museu da Emigração, o Museu do Tabaco, o Museu do Arcano Místico e, dentro em breve, o
Centro de Expressões de Arte Contemporânea, a que podem ser acrescidos outros de carácter religioso;
2. A valorização do artesanato no concelho que ocupa cerca de cem artesãos em trabalhos de renda, escamas de peixe,
bordados, modelação, entre muitas outras, o que passa por duas intervenções: a criação dum espaço específico do
artesanato em imóvel da zona histórica da cidade (que eventualmente pode ser num dos anexos do Teatro
Ribeiragrandense) onde existirá todos os dias pelo menos uma sessão de produção ao vivo de pelo menos um produto
artesanal; e a integração em espaços previamente seleccionados (de que os museus são exemplo) de locais de
comercialização dos produtos artesanais (em sentido lato de produtos locais com carácter não comum) produzidos no
concelho.
3. A produção de pequenas peças teatrais (sobretudo em mímica ou pelo menos inteligíveis) que possam ser levadas a
cena em diversos locais (ruas, praças, jardins, museus, igrejas, etc.) e em alturas determinadas (festividades e ou
momentos de atracção de visitantes por iniciativas desportivas ou outras). Estas peças serão da responsabilidade das
associações culturais do sector e devem ser alvo dum contrato-programa com a autarquia.
A iniciativa deste projecto deve caber à autarquia em conjunto com o apoio da DR da Cultura.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

DR da Cultura; Agentes Culturais; Artesãos; Associações

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2020

Investimento Global
500.000,00 €

Observações

A parcela municipal será a que vier a ser contratualizada com a D. Regional de Cultura.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Programa de Animação do Desporto Radical

Programa:

Programa Ribeira Grande Convida

67

Localização: Concelho

Prioridade
2
Vector Estratégico:
3 Animação (Turística, Desportiva, Cultural, Recreio e
Lazer)
Objectivo Estratégico:
2 Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades
Objectivos Estratégicos Complementares:
4

Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida

3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

0

---

Caracterização do Projecto:
No seio do grande Programa Integrado de Animação e tendo em vista desenvolver uma vertente que atrai cada vez mais
jovens e não só, nacionais e estrangeiros, propõe-se que se desenvolva um subprograma de animação dedicado ao
desporto radical.
O objectivo fundamental deste projecto é a criação dum programa que valorize as diversas vertentes do desporto radical
potenciando-o numa lógica de atracção aos locais onde se irão desenvolver.
Numa primeira fase consideram-se três desportos a desenvolver: o surf, o parapente e o BTT.
O programa deve assentar nos seguintes aspectos:
1. Organização de campeonatos locais e regionais de cada uma das modalidades em épocas adequadas, envolvendo
clubes, associações e praticantes individuais;
2. Montagem de pacotes de visita organizados que incluam pelo menos a deslocação (a organizar com os transportadores
locais), uma refeição (a estipular com os restaurantes do concelho) e a assistência ao campeonato, a colocar através de
agentes turísticos da ilha e hotéis, bem como por via dos agentes desportivos envolvidos.
3. Campanha promocional dos campeonatos a realizar através dos diversos meios de comunicação social.
Posteriormente deve ser estudadas as potencialidades de: para-sailing; mergulho; escalada; trecking, rappel e tirolesa;
espeleologia e paintball
Este projecto deve ser de iniciativa municipal e contará com a participação dos agentes desportivos interessados.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Agentes desportivos; Restaurantes; Transportadoras; Agentes turisticos

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2012

Ano final

2020

Investimento Global
450.000,00 €

Observações

O valor inclui um apoio do município para nove anos.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Programa de Eventos Desportivos com Impacto Regional

Programa:

Programa Ribeira Grande Convida

68

Localização: Concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
3 Animação (Turística, Desportiva, Cultural, Recreio e
Lazer)
Objectivo Estratégico:
2 Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades
Objectivos Estratégicos Complementares:
4

Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida

3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

0

---

Caracterização do Projecto:
Actualmente já algumas actividades desportivas têm impacto supramunicipal. É esse o caso do futebol e do golfe. Contudo
algumas delas podem ter impacto regional ou até nacional e internacional. Referimo-nos ao tiro e ao surf, como exemplos
de actividades que granjearam já esse estatuto. Contudo algumas outras o poderão atingir se efectivamente se desenvolver
um processo a médio e longo prazo para o efeito. O que pode implicar os seguintes passos:
1. Identificação das modalidades em que o concelho pode ter características particularmente boas para a sua prática;
2. Fomento de iniciativas locais (acções de aprendizagem, concursos locais, campeonatos por freguesia, etc.) que permitam
um incremento sustentado de praticantes ribeiragrandenses que consolidem uma identificação da modalidade com a
população;
3. Numa fase posterior devem-se organizar caso a caso eventos desportivos das modalidades com a presença de figuras
de nível regional, os quais devem ter uma configuração que permitam o enquadramento em pacotes turísticos e uma
periodicidade certa para garantia de continuidade.
Esta iniciativa deve ser desencadeada pela autarquia mas com base numa parceria alargada, envolvendo a DR do
Desporto e os sistemas de apoio ao sector bem como as entidades ligadas a cada modalidade.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

DR Desporto; Clubes; Agentes desportivos;

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2020

Investimento Global
400.000,00 €

Observações

O investimento assegura o apoio anual para um período de 10 anos.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Concurso Montra Mais

Programa:

Programa Ribeira Grande Convida

69

Localização: Centro histórico da cidade da Ribeira
Grande

Prioridade
1
Vector Estratégico:
3 Animação (Turística, Desportiva, Cultural, Recreio e
Lazer)
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
2

Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades

3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

0

---

Caracterização do Projecto:
O projecto de concurso "montra mais" consiste em eleger a montra mais bonita e a montra mais original do centro histórico
da cidade da Ribeira Grande e tem como principal objectivo conquistar os comerciantes e dinamizar o comércio local,
fomentando as vendas dos estabelecimentos.
O concurso dirige-se a todos os comerciantes da zona referida e é temático desenvolvendo-se em três épocas do ano,
coincidindo com a quadra em causa (Natal, Cavalhadas de S. Pedro, Nossa Senhora da Conceição - já existente).
O Júri apreciará as montras de acordo com os seguintes critérios:
- Originalidade e Criatividade;
- Harmonia e Estética do Conjunto;
- Iluminação;
- Cores, Formas e Materiais.
Os Prémios a atribuir neste Concurso poderão passar por exemplares de postal das lojas premiadas (ou prémio monetário),
sendo que todos os concorrentes receberão um comprovativo de participação e uma publicação global do Concurso que
mencionará todos os participantes e montras premiadas.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Câmara Municipal da Ribeira Grande; Particulares.

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2020

Investimento Global
65.000,00 €

Observações
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Instalação do Centro de Expressões de Arte Contemporânea

Programa:

Programa Ribeira Grande Convida

70

Localização: Conceição

Prioridade
1
Vector Estratégico:
3 Animação (Turística, Desportiva, Cultural, Recreio e
Lazer)
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
O Centro de Expressões de Arte Contemporânea, do Arquipélago, a instalar na velha Fábrica do Álcool da Ribeira Grande,
dedicado à criação e difusão de expressões artísticas como a pintura, a escultura, as artes performativas, a fotografia, o
vídeo, o áudio, o "design" e a arquitectura e que segundo o Governo será um equipamento cultural da região e por isso
deverá ser assim denominado.
Este equipamento que é totalmente da responsabilidade do Governo Regional é um dos pilares da rede de atracção cultural
ao concelho e como tal deve ser acompanhado pela autarquia com todo o cuidado e apoio necessário.
Trata-se pois de um projecto em que apenas se deverá verificar da bondade de complementar o projecto governamental
com algum tipo de investimento local que o torna ainda mais valorizado.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

DR Cultura

Entidades Responsáveis
Presidência do Governo Regional

Calendário de Execução
Ano inicial

2010

Ano final

2014

Investimento Global
6.000.000,00 €

Observações

Não tem investimento associado por ser integralmente da responsabilidade do Governo Regional.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Município Florido

Programa:

Programa Ribeira Grande Convida

71

Localização: Aglomerados sede de freguesia

Prioridade
1
Vector Estratégico:
3 Animação (Turística, Desportiva, Cultural, Recreio e
Lazer)
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
O concelho da Ribeira Grande deve procurar criar uma imagem atractiva, quer para o residente, quer para o turista. Para
isso deve tirar proveito das condições naturais e climáticas para se embelezar. A utilização das plantas e flores para esse
efeito é um instrumento que não só é relativamente barato como é por todos assumido como encantador.
Caberá ao município proceder a um esforço nesse sentido, procurando tratar e conservar os espaços verdes a seu cargo,
mas também colocar floreiras nos arruamentos que as possam comportar bem como nos imóveis de que seja proprietário.
Posteriormente o município poderá lançar um concurso cuja iniciativa visa embelezar as janelas, varandas, pátios, jardins e
ruas do concelho da Ribeira Grande, a realizar na Primavera, destinado a aglomerados sede de freguesia e os moradores
podem concorrer em duas categorias: “Habitação mais emblemática e florida” e “Rua mais florida”.
O concurso prevê a atribuição de prémios (viagens para duas pessoas ou valor monetário) aos três primeiros classificados
da categoria "Habitação mais emblemática e florida", e haverá lugar para uma distinção à rua mais emblemática com a
atribuição do certificado “Rua Mais Florida”.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Câmara Municipal da Ribeira Grande; Particulares.

Entidades Responsáveis
Juntas de Freguesia

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2020

Investimento Global
65.000,00 €

Observações

OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
Com colaboração
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Festival Gastronómico Regional

Programa:

Programa Ribeira Grande Convida

72

Localização: Maia, Rabo de Peixe e Ribeira Grande

Prioridade
2
Vector Estratégico:
3 Animação (Turística, Desportiva, Cultural, Recreio e
Lazer)
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
Trata-se da realização dum Festival Gastronómico Regional em três localidades do concelho, de acordo com o seguinte
roteiro:
1. O Festival organiza-se em dois níveis, um que assenta num concurso e outro que é a apresentação pública dos
resultados do mesmo.
2. O concurso é organizado também em dois grupos, um para os particulares e outro para os restaurantes. Em ambos os
casos os interessados podem concorrer em quatro tipologias todas elas tradicionais: sopas; entradas; prato principal e
doces. O concurso numa primeira fase será aberto a todos os interessados da ilha de S. Miguel e após estar devidamente
consolidado deverá passar para as restantes ilhas do arquipélago.
3. Será criado um júri para cada uma das tipologias composto por três pessoas consideradas conhecedoras. Os
concorrentes serão classificados por ordem decrescente e os primeiros seis terão um prémio e comprometem-se a
participar numa semana de mostra do prato premiado no quadro do Festival.
4. O Festival Gastronómico realiza-se nas três localidades, pelo que cada prato premiado terá de ser apresentado por três
vezes. Haverá duas semanas para cada tipologia (uma dos particulares outra dos restaurantes), pelo que ao todo oito
semanas, que devem ser intervaladas, pelo que o festival ocupa quatro meses, a que acresce um mês do concurso.
Propõe-se a sua organização de Maio a Outubro e será uma iniciativa da autarquia em conjunto com as freguesias do
concelho e com os restantes municípios da ilha.
A extensão do Festival a outras ilhas deve ser efectuada assim que se considerar que o Festival granjeou nome para o
efeito.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Freguesias; Restaurantes; Particulares

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2020

Investimento Global
200.000,00 €

Observações

O investimento assegura o apoio anual para um período de 10 anos, uma vez que o resultado deve ser lucrativo.

OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Campeonatos Locais e Regionais do Conhecimento

Programa:

Programa Ribeira Grande Convida

73

Localização: Concelho

Prioridade
2
Vector Estratégico:
4 Conhecimento (Inovação, Saber, Ciência, Tecnologia e
Comunicação
Objectivo Estratégico:
3 Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses
Objectivos Estratégicos Complementares:
4

Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
Trata-se duma série de campeonatos que procura valorizar os conhecimentos dos alunos em diversos temas,
seleccionados em função de parâmetros de oportunidade e ou de valorização de algumas áreas.
A ideia é poder fazer uma disputa entre escolas, representadas por alunos que foram também eles seleccionados por um
campeonato interno, que no final dá direito a um prémio significativo para os três melhores classificados. Poderá passar por
um roteiro deste tipo:
1. Haverá um campeonato para cada nível (6º, 9º e 12º ano de escolaridade) em três temas anuais, em relação aos quais
cada escola participante terá de fazer internamente um concurso de selecção que eleja o grupo que a irá representar;.
2. Sempre que possível o tema deve permitir que o concurso seja efectuado entre grupos, embora possam existir alguns
casos em que se admitam participações individuais.
3. No seguimento do concurso de selecção interna haverá um júri concelhio que especificará o aprofundamento do tema de
forma a que cada grupo desenvolva o projecto de base que o seleccionou para um patamar superior.
4. No meio do último período anual será efectuada a selecção dos grupos vencedores em cada tema e em cada nível, no
decorrer de três fins-de-semana consecutivos (um para cada nível).
Os tempos para a realização do campeonato serão definidos caso a caso, pelo júri de selecção.
Os prémios devem ser atractivos para cada nível de forma a que a participação seja bastante grande.
Este projecto deve ser desencadeado pelos município e pela Fundação para o Desenvolvimento Sócio-Profissional e
Cultural de Ribeira Grande em conjunto com as escolas locais.
Caso o projecto tenha sucesso efectivo, poder-se-á passar para um patamar superior procedendo a um campeonato
regional.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Fundação DSPC; Escolas

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2020

Investimento Global
30.000,00 €

Observações

O valor de investimento será o prémio a atribuir pela autarquia aos vencedores por um período de dez anos.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Encontros Temáticos

Programa:

Programa Ribeira Grande Convida

74

Localização: Concelho

Prioridade
2
Vector Estratégico:
4 Conhecimento (Inovação, Saber, Ciência, Tecnologia e
Comunicação
Objectivo Estratégico:
3 Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses
Objectivos Estratégicos Complementares:
2

Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
Trata-se dum projecto que assenta apenas na elaboração e concretização dum programa de encontros temáticos
seleccionados para cada ano, em função de efemérides, de comemorações regionais, nacionais e internacionais, que
procurem trazer ao concelho convidados de renome para atrair outros residentes da ilha ao concelho.
Este programa deve ter um calendário anual e disperso pelo ano.
Embora a iniciativa seja municipal, deverá ser estabelecida uma ou mais parcerias para o seu desenvolvimento.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Casa dos Açores; Fundações; DR Cultura

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2013

Ano final

2020

Investimento Global
35.000,00 €

Observações

O valor indicado é apenas a comparticipação municipal para o projecto no decorrer de sete anos.

OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Requalificação dos Espaços Exteriores Urbanos

Programa:

Programa Ribeira Grande Vida

75

Localização: Concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
1 Ambiente e Paisagismo
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
2

Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
Evidenciando os espaços públicos exteriores do concelho um estado generalizado de degradação, o presente projecto de
requalificação de espaços exteriores urbanos do concelho da Ribeira Grande assenta, fundamentalmente, em dois
princípios basilares, por um lado a sua requalificação e por outro a criação de produtos de recreio e lazer. A fase inicial
deste projecto deverá ser alvo de um levantamento dos espaços existentes, sendo estes avaliados de acordo com diversos
factores, tais como: pavimentos, vegetação, zonas verdes, infraestruturas, equipamento/mobiliário, resíduos e iluminação. A
valorização desta tipologia de espaço urbano, através da exploração do seu interesse patrimonial e paisagístico, poderá ser
efectuada tendo por base alguns aspectos em seguida enumerados:
- Requalificação dos espaços públicos – pavimentação e arranjo das praças, largos e ruas, colocação de mobiliário urbano
adequado;
- Definição do elenco de vegetação a ser utilizada em ambiente urbano;
- Dinamização cultural – criação de espaços de actuação cultural incluindo a exposição de artigos regionais e venda de
artesanato;
- Dinamização turística – criação de espaços de apoio ao turismo e sinalização adequada dos vários elementos patrimoniais
presentes no concelho;
- Melhoria das acessibilidades – optimização dos espaços de entrada na aldeia galega evitando constrangimentos à
circulação viária.
A articulação entre os diversos espaços será igualmente determinante para o fundamento da proposta de requalificação do
espaço público, não só em termos de circulação de peões, como também no que respeita à atracção e dinâmica urbana do
conjunto; paralelamente, a composição paisagística e a proporção entre áreas pavimentadas e plantadas deverá definir-se
e clarificar-se, de modo a evidenciar uma estreita relação entre as funções do espaço e a sequência de ambientes que se
pretendem melhorar.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Governo Regional

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande (DASUEM)

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2020

Investimento Global
2.500.000,00 €

Observações

OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Mercado Verde

Programa:

Programa Ribeira Grande Vida

76

Localização: Cidade da Ribeira Grande

Prioridade
2
Vector Estratégico:
1 Ambiente e Paisagismo
Objectivo Estratégico:
3 Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses
Objectivos Estratégicos Complementares:
4

Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida

2

Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades

0

---

Caracterização do Projecto:
O projecto “Mercado Verde” obedece a uma lógica de valorização de produto biológicos produzidos sem recurso a
pesticidas nem adubos químicos de síntese, tendo por objectivo a venda de produtos de agricultura biológica, tais como
frutas, legumes, doces, azeite, especiarias, ovos, entre outros, onde a garantia de qualidade dos produtos e das técnicas
agrícolas é assegurada e certificada de acordo com as normas europeias. O projecto passará pelo incentivo à venda junto
dos vários produtores locais, certificando-os e atribuindo-lhes um local de venda no mercado.
Esta iniciativa, promovida pela CMRG em associação com outras ONG vocacionadas para o ambiente e agricultura, terá
uma frequência periódica fixa realizando-se, numa primeira fase, num ponto central (praça/largo) da Vila da Ribeira Grande
possibilitando uma maior divulgação do mercado.
Apostando numa estratégia verde para o concelho, o projecto deverá ser enquadrado numa perspectiva de promoção do
mesmo, devendo ser alargado a outras freguesias, igualmente localizado em ponto central e de destaque para a população,
como forma de divulgar um produto específico associado a uma determinada localidade, assumindo uma designação
temática de acordo com a mesma, como poderia suceder com o exemplo da “Feira de Chá de Porto Formoso”.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Governo Regional

Entidades Responsáveis
ONG locais vocacionadas para o Ambiente e Agricultura

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2020

Investimento Global
200.000,00 €

Observações

OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Carta de Riscos Naturais e Tecnológicos do Concelho de Ribeira Grande

Programa:

Programa Ribeira Grande Vida

77

Localização: Concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
1 Ambiente e Paisagismo
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
1

Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
O Concelho de Ribeira Grande, tal como a generalidade do Arquipélago dos Açores, encontra-se sujeito a um conjunto de
riscos naturais, nomeadamente risco de movimentos de massa, risco de cheias e enxurradas, risco sísmico, risco vulcânico
e risco de tsunamis. Adicionalmente, importa também considerar a existência de riscos tecnológicos decorrentes de
algumas instalações e actividades humanas que comportam algum grau de risco, destacando-se no concelho as centrais
geotérmicas.
Assim, e tendo em conta o estabelecido no Plano Regional de Ordenamento do Território da Região Autónoma dos Açores
(versão para discussão pública), o PDM de Ribeira Grande, enquanto instrumento de gestão territorial, deverá integrar a
dimensão territorial da incidência dos diversos riscos nas suas opções. Para que isso seja possível será necessário
proceder à prévia elaboração da Carta de Riscos Municipal, incluindo esta análise no âmbito da revisão do plano director do
concelho.
O mapeamento das situações de risco do concelho deverá ser efectuado com base na informação já existente (ex.: bases
de dados da protecção civil e de instituições de investigação cientifica), devendo ser complementada com dados e estudos
mais actualizados, sempre que se justificar uma análise de maior detalhe.
A Carta de Riscos Naturais e Tecnológicos do Concelho de Ribeira Grande, para além de influenciar as opções de
desenvolvimento territorial do PDM, deverá servir como base e como ponto de partida na elaboração de planos e projectos
para a resolução de situações de risco, nomeadamente para a relocalização de edificações em situação de perigo (zona
costeira, leitos e margens de ribeiras, base de vertentes instáveis, etc.).
A Carta de Risco será também um elemento base fundamental para a realização de acções de sensibilização da população
para a problemática da ocupação indevida de zonas de risco.
As acções a desenvolver no âmbito específico deste projecto consistem em:
- Compilação de dados sobre as situações de risco do concelho;
- Elaboração de estudos específicos sobre os Riscos Naturais e Tecnológicos potencialmente ocorrentes no concelho;
- Elaboração da Carta de Riscos Naturais e Tecnológicos;
- Divulgação da Carta de Riscos através do Sítio da Câmara Municipal.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

SRAM; SRPCBA

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande - Gabinete de Protecção Civil
de Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2016

Investimento Global
200.000,00 €

Observações

OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
Com colaboração
– OFICINA DE ARQUITECTURA Largo de Santos – 13 – 4º 1200 - 808 – LISBOA

PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Requalificação e Valorização da Orla Costeira

Programa:

Programa Ribeira Grande Vida

78

Localização: Aglomerados da zona costeira

Prioridade
2
Vector Estratégico:
1 Ambiente e Paisagismo
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
1

Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
É ao longo da orla costeira do concelho que se localizam os principais aglomerados populacionais. Com um elevado
potencial em termos turísticos e para actividades de recreio e lazer, existem algumas situações que podem ser melhoradas
de forma a melhor tirar partido do potencial desta área. Neste âmbito tem especial relevância a questão da protecção da
população face aos riscos associados à existência de actividades humanas na zona costeira.
Este projecto visa a realização de um conjunto de intervenções que permitam valorizar a imagem da orla costeira do
concelho, dotando-a de infra-estruturas e equipamento adequados à sua fruição, garantindo a existência de condições de
segurança. Tendo em consideração as orientações estabelecidas no POOC em vigor nesta área, o presente projecto inclui
a realização das seguintes acções:
- Identificação do património edificado em zona de falésia, sujeitas a situações de risco, nomeadamente, de derrocada ou
abatimentos. Ter em especial consideração as situações de risco nos aglomerados identificadas no POOC, nomeadamente
em Rabo de Peixe (UOPG3), Ribeira Grande (UOPG4) e Porto Formoso (UOPG5):
- Elaboração de planos de intervenção nos aglomerados onde se tenham detectado situações de perigo potencial para a
população (esta componente do projecto deverá ser realizada em paralelo com o projecto “Carta de Riscos Naturais e
Tecnológicos do Concelho de Ribeira Grande”). Deverá ser feito o planeamento e a programação da remoção das
construções em situação crítica, prevendo áreas para a sua relocalização e a estabilização e requalificação das áreas
libertadas;
- Elaboração de planos de requalificação das frentes urbanas, especialmente nas áreas próximas de zonas balneares.
Ponderar a possibilidade do uso turístico dos edifícios a requalificar;
- Dinamização das iniciativas de valorização previstas no POOC, nomeadamente ao nível de apoios de praia e
equipamentos, dotando as zonas balneares das infra-estruturas adequadas.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

SRAM; SRPCBA

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande - Gabinete Técnico Ambiental

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2020

Investimento Global
60.000,00 €

Observações

A dotação das zonas balneares com infra-estruturas adequadas deverá decorrer de um plano específico, elaborado conjuntamente com a
SRAM, que dará cumprimento às orientações estipuladas no POOC. A orçamentação destas medidas decorrerá da forma como as
mesmas forem integradas no âmbito do POOC.
OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Valorização Urbana - Zonas Problemáticas

Programa:

Programa Ribeira Grande Vida

79

Localização: Zonas de: Ribeirinha, Ribeira Seca, parte
Este e Oeste de Rabo de Peixe, Cidade

Prioridade
2
Vector Estratégico:
1 Ambiente e Paisagismo
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
1

Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais

3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

0

---

Caracterização do Projecto:
O projecto em causa consiste em valorizar áreas consolidadas carentes de coesão territorial e áreas cuja segregação social
(habitação social/tecido urbano) seja evidente, conferindo-lhes unidade.
O projecto deverá incidir em 5 locais críticos (zonas dos aglomerados da Ribeirinha e Ribeira Seca, zona da parte Este e
zona da parte Oeste de Rabo de Peixe, e zona da cidade da Ribeira Grande), cuja selecção poderá ser afinada após
levantamento e análise, de acordo com critérios a definir.
Os domínios de análise e intervenção deverão abarcar as questões da organização/desenho urbanos, dos espaços
exteriores (alguns projectos já previstos pelo plano plurianual de investimentos de 2010 da CMRG) e de recreio e lazer, dos
usos/actividades económicas (habitação, serviços, comércio, equipamentos), da recuperação de edificado e ainda questões
sociais e culturais, tendo em vista a criação de programas de intervenção que permitam qualificar o território, a
utilização/vivência do território e respectiva população.
Pretende-se a criação de iniciativas tendentes à minimização dos problemas identificados, criação de planos de acção e
envolvimento da população nos processos de levantamento e decisão.
Poderão (deverão) ser articulados com unidades de planeamento integrantes em PP's e PU's a desenvolver ou em
desenvolvimento (pela Câmara Municipal).
A equipa ou equipas que vier(em) a ser seleccionada(s) para elaborar este(s) projecto(s) deverá(ão) ser multidisciplinar(es)
e no mínimo ser constituída(s) por técnicos da área de arquitectura, urbanismo/planeamento, economia, sociologia,
animação sociocultural.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Câmara Municipal da Ribeira Grande; Entidades de solidariedade social
envolvidas; População.

Entidades Responsáveis
Entidades de solidariedade social.

Calendário de Execução
Ano inicial

2014

Ano final

2019

Investimento Global
1.500.000,00 €

Observações

OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Valorização Urbana - Centros dos Aglomerados Rurais

Programa:

Programa Ribeira Grande Vida

80

Localização: Lomba da Maia, Lomba de S. Pedro, S.
Brás, Lombinha da Maia e Maia

Prioridade
3
Vector Estratégico:
1 Ambiente e Paisagismo
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
1

Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais

3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

0

---

Caracterização do Projecto:
O projecto consiste em valorizar as áreas nucleares dos aglomerados rurais, bem como proceder à sua individualização de
forma a que a cada um seja identificado e potenciada uma ou mais característica que o identifique como “único”. Deste
modo pretende aumentar-se a sua atractividade tanto face a utilizadores locais como turistas.
Os domínios de análise e intervenção deverão ser ao nível dos espaços exteriores e de recreio e lazer, dos usos (habitação,
serviços, comércio, equipamentos), da recuperação de edificado, ao nível histórico-cultural, tendo em vista a criação de
programas de intervenção que reforcem a identidade dos centros dos aglomerados.
O projecto deverá numa primeira fase proceder ao estudo global do levantamento e identificação das zonas centrais dos
aglomerados rurais e das necessidades de intervenção. Numa segunda fase deverão seleccionar-se 3 zonas prioritárias
(sugestão: Lomba da Maia, Lomba de S. Pedro e S. Brás) e 2 secundárias (sugestão: Lombinha da Maia e Maia) e procederse ao desenvolvimento e implementação de projectos específicos.
O projecto tem como princípio geral a promoção de práticas de desenho urbano sustentável de resolução de problemas
habitacionais e funcionais tendo sempre presente a noção do local enquanto espaço de história, de sentimentos e vivência
humana e do valor histórico e arquitectónico do local, uma vez que o projecto deverá focalizar-se numa área específica do
centro (ex.: praça(s) e quarteirões envolventes) delineando uma estratégia de requalificação urbana assente nos seguintes
eixos:
- Escolha de um local apropriado;
- Envolvimento da CM na viabilidade económica e financiamento e realização de um contrato de urbanização com os
proprietários;
- Projecto deve ser assente em práticas de arquitectura bioclimática, aliada a técnicas de melhoria da construção
tradicional, controlo ambiental dos microclimas urbanos;
- Apoio aos proprietários na implementação dos projectos.
Estes projectos deverão funcionar como agentes políticos de observação, promoção e sensibilização da necessidade dos
centros urbanos se tornarem competitivos quer ao nível da atracção de novos habitantes, quer ao nível da captação de
turistas.
O projecto pretende servir como modelo motor para futuras intervenções de sensibilização às autoridades centrais, agentes
locais,
proprietários, promotores privados para a necessidade da promoção de politicas de requalificação urbana.
Este projecto deverá ser integrado e apoiado pela Comissão de Coordenação e Acompanhamento do Plano.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Câmara Municipal da Ribeira Grande; Juntas de Freguesia; Particulares;
Associações locais.

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2017

Ano final

2020

Investimento Global
1.100.000,00 €

Observações

Articular com projecto "Concurso de planeamento sustentável" quanto às necessidades de intervenção, com projecto "Programa de
recuperação e valorização do património construido" e "Programa de recuperação do edificado nos núcleos antigos".
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Reforço dos Equipamentos Sociais no Concelho

Programa:

Programa Ribeira Grande Vida

81

Localização: Concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
1 Ambiente e Paisagismo
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
1

Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais

2

Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades

0

---

Caracterização do Projecto:
De acordo com a caracterização no quadro dos equipamentos sociais, o concelho da Ribeira Grande é deficitário no que
respeita a equipamentos sociais infantis e de idosos.
Deve-se pois elaborar um programa de reforço dos equipamentos sociais do concelho, assente numa parceria efectiva
entre os agentes sociais de maior impacto neste domínio (Santas Casas, Associações, J. Freguesia, etc.) de forma a:
1. Determinar um programa de investimento realista que atalhe as carências fundamentais levantadas pelo PE e que
garanta que dois projectos serão inter-geracionais (ver ficha própria);
2. Calendarizar esse programa tendo em conta as potencialidades resultantes de parcerias público-privadas;
Deve-se ainda elaborar um programa estratégico de desenvolvimento social no concelho, com a participação activa das
entidades e agentes mais importantes, que promova um conjunto de iniciativas que por um lado combatam os problemas da
toxicodependência e do alcoolismo e que por outro contribuam para o programa de incremento desportivo, de lazer e
cultural que se prevê noutras fichas deste PE.
A iniciativa deste projecto cabe ao Município, contando com a participação dos agentes sociais do concelho e com o apoio
dos departamento do Governo Regional envolvidos, bem como dos programas de apoio regionais e comunitários aplicáveis.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

SRTSS; Santa Casa da R. Grande; Santa Casa da Maia; IPSS; Juntas de
Freguesia; Associações

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2012

Ano final

2020

Investimento Global
8.000.000,00 €

Observações

Este valor deve permitir a instalção de quatro novos equipamentos. A contribuição municipal deve dar-se com a entrega de terrenos e
projectos.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Projecto de Dinamização e Ordenamento da Localização Industrial

Programa:

Programa Ribeira Grande Vida

82

Localização: Zona Sul das Freguesias de Pico da
Pedra, de Rabo de Peixe e Santa Bárbara

Prioridade
1
Vector Estratégico:
2 Actividades Económicas
Objectivo Estratégico:
1 Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais
Objectivos Estratégicos Complementares:
2

Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades

3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

0

---

Caracterização do Projecto:
A dispersão da actividade industrial na Ribeira Grande é um dos factores negativos do ordenamento territorial.
A iniciativa de criação dum Parque Industrial no concelho, sendo meritória no que se refere ao esforço de concentração da
actividade numa zona para o efeito concebida, pecou pela localização escolhida e pelos problemas de acessibilidades que
implica.
Actualmente existe no concelho (na confluência dos concelhos da Ribeira Grande com os da Lagoa e de Ponta Delgada)
uma Área de Localização Empresarial (ALE), denominada Pico d’Água Park, com capacidade para mais de 118 mil m2 de
ABC distribuída por finalidades diversas, comércio, serviços, equipamento, armazenagem e indústria.
No concelho vizinho de Ponta Delgada existe também uma ALE denominada Azores Parque, (com uma área de terrenos
superior a 77 hectares, tendo-se vendido cerca de 100 pavilhões até meados de 2010) cuja localização é bastante próxima
do Pico d’Água, criando certamente problemas concorrenciais que importa esbater.
Assim propõe-se o seguinte:
1. Avaliar com os promotores do Pico d’Água Park que parâmetros devem assistir à consolidação desta ALE como área de
vocação industrial do concelho da Ribeira Grande;
2. Apoiar a dinamização da ALE Pico d’Água Park no que seja possível ao sector público local, evitando uma lógica
concorrencial negativa, e procurando a definição de domínios de actividade produtiva que permitam um predomínio de
localização no concelho;
3. Estudar a oferta da ALE (em serviços, apoios, meios de comunicação, logística, etc.) de forma a que os custos comuns
de instalação possam ser superados fortemente pelos serviços a que a indústria passa a ter acesso;
4. Estabelecer com o Governo Regional um sistema de apoio bonificado para a relocalização de unidade produtivas
industriais mal implantadas no território, tirando ainda proveito dos sistemas de incentivo já existentes no SIDER e na
DRAIC;
5. Determinar um prazo para a relocalização das unidades que forem consideradas de instalação incorrecta, a partir do qual
se passará a impor uma penalidade anual por desadequação ambiental e visual;
A eventual expansão deste projecto deverá ter em conta uma localização que respeite sempre que possível a RAR e a RER
no território, bem como as iniciativas de turismo envolventes.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

SRE; Pico d'Água Park

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2010

Ano final

2020

Investimento Global
3.000.000,00 €

Observações

O município participa financeiramente com terrenos e projectos.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Requalificação Comercial

Programa:

Programa Ribeira Grande Vida

83

Localização: Freguesias da Conceição e da Matriz

Prioridade
1
Vector Estratégico:
2 Actividades Económicas
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
O concelho da Ribeira Grande apresenta um comércio pouco especializado, embora o sector grossista seja forte. Sobretudo
o que é mais patente é que muitas das lojas da cidade não evoluiram de forma a modernizar-se, nem a procurar oferecer
um ramo específico de actividade comercial. Neste quadro, as respostas ás exigências da população ficam por dar e
canalizam o mercado para os centros comerciais e as lojas especializadas de Ponta Delgada.
É evidente contudo que não é possível aos estabelecimentos comerciais da Ribeira Grande proceder a uma especialização
tão profunda para a qual depois não tenham mercado, o qual está sobretudo em Ponta Delgada. Mas é perfeitamente
necessário identificar os ramos que podem e devem ser mais especializados e proceder a uma requalificação comercial dos
estabelecimentos que nisso vejam vantagem.
O projecto passa portanto pelos seguintes aspectos:
1. Levantamento dos estabelecimentos comerciais numa óptica de modernização/especialização, o que poderá ser
efectuado pelo levantamento funcional a efectuar pela equipa da revisão do PDM;
2. Determinação, em conjunto com a CCIPD, dos ramos e estabelecimentos com maior potencialidade para se
requalificarem com êxito;
3. Avaliação dos apoios financeiros que estiverem em vigor no momento e adaptação do projecto aos meios em vigor, ou
em alternativa negociação com a DRACE para criação dum apoio específico;
4. Apresentação dos objectivos e dos pressupostos de requalificação aos proprietários dos estabelecimentos dos ramos
envolvidos tendo em vista a sua associação e participação no projecto;
5. Formatação do projecto e acompanhamento da sua execução.
O projecto deve ser desencadeado pela EM Ribeira Grande Mais e contar com a participação da CCIPD e dos comerciantes
das duas freguesias. Caso venha a ser útil o projecto pode ser alargado a outras freguesias do concelho

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

CCIPD; Comerciantes

Entidades Responsáveis
Empresa Municipal Ribeira Grande Mais, EM

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2015

Investimento Global
30.000,00 €

Observações

O investimento indicado é o que será dispendido pela autarquia ou pela EM.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Projecto de Dinamização e Ordenamento da Localização Oficinal e de Serviços

Programa:

Programa Ribeira Grande Vida

84

Localização: Freguesia da Conceição

Prioridade
1
Vector Estratégico:
2 Actividades Económicas
Objectivo Estratégico:
1 Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais
Objectivos Estratégicos Complementares:
2

Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades

3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

0

---

Caracterização do Projecto:
Actualmente designado por Parque Industrial da Ribeira Grande, a iniciativa para além dos problemas de localização tem
ainda outros adicionais, resultantes da existência de muitos lotes expectantes, já de propriedade privada que impedem a
instalação efectiva de novas unidades produtivas. Esta questão implica custos elevados para a autarquia, nomeadamente
pelo facto de ter zonas infraestruturadas por utilizar, com a consequente degradação e por ter de prever a expansão de
terrenos quando ainda muitos estão expectantes.
Assim o projecto que se propõe é o seguinte:
1. Determinar um prazo para a implantação de unidades produtivas nos terrenos expectantes, findo o qual se procederá à
expropriação dos mesmos, indemnizando os actuais proprietários do valor pago no acto da compra, com correcção
monetária à taxa de juro legal.
2. Proceder à aquisição de terrenos na envolvente de forma a que possa existir capacidade de expansão da oferta sempre
que vier a ser necessária.
3. Adaptar o loteamento actual a características de ALE para fins oficinais e de serviços, num processo negociado com os
empresários que já lá se encontram instalados.
4. Estabelecer com o Governo Regional um sistema de apoio bonificado para a localização de unidade produtivas oficinais
e de serviços tirando proveito dos sistemas de incentivo já existentes no SIDER e na DRAIC.
5. Estudar um sistema de apoio regulamentar às empresas que tendo sede fora do concelho estejam disponíveis para se
instalar nele e modificar a sua sede social.
6. A gestão desta ALE deve ser estabelecida em conjunto com a da ALE industrial.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

DRAIC; Marques lda.

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2020

Investimento Global
2.000.000,00 €

Observações

O município participa financeiramente com terrenos e projectos.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Programa de Animação Intergeracional

Programa:

Programa Ribeira Grande Vida

85

Localização: Concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
3 Animação (Turística, Desportiva, Cultural, Recreio e
Lazer)
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
1

Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
Embora este projecto seja integrável no do reforço dos equipamentos sociais, entendeu-se que seria importante criar uma
ficha específica para a criação dum programa de animação intergeracional.
Esta iniciativa integra diferentes actividades e pressupõe os seguintes objectivos:
1. Promover a criação de um espaço de inclusão para os idosos, favorecendo a sua auto-estima social e emocional;
2. Proporcionar a interacção entre gerações, motivando a troca de experiências e a partilha de conhecimentos;
3. Valorizar e partilhar com as gerações mais novas os saberes, as técnicas e os ofícios adquiridos pela experiência de vida
dos idosos;
4. Proporcionar o surgimento de novas atitudes que contribuam para o respeito pela diferença, para a solidariedade
geracional e a quebra dos preconceitos actualmente existentes.
O projecto deve partir da criação de dois exemplos de equipamentos inter-geracionais, um na Ribeira Grande e outro em
Rabo de Peixe concebidos como um edifício onde existam espaços próprios para cada geração e espaços comuns, que
permitam a criação de ateliers inter-geracionais de diverso tipo: leitura, música, artes e ofícios, histórias, entre muitos outros.
A iniciativa deste projecto deve partir do município com a parceria de dois agentes locais interessados no processo, tendo o
cuidado de integrar na direcção dos projectos elementos experimentados na gestão de equipamentos de cada tipo de
geração envolvida.
A extensão deste projecto deve ser feita para os outros centros populacionais no quadro de adaptação de espaços já
existentes ou novos equipamentos a criar.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

SRTSS; Santa Casa da R. Grande; Santa Casa da Maia; IPSS; Juntas de
Freguesia; Associações

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2012

Ano final

2020

Investimento Global
0,00 €

Observações

O investimento está inserido na ficha do Reforço dos Equipamentos Sociais no Concelho.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Campeonato Municipal de Jogos Tradicionais

Programa:

Programa Ribeira Grande Vida

86

Localização: Concelho

Prioridade
2
Vector Estratégico:
3 Animação (Turística, Desportiva, Cultural, Recreio e
Lazer)
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
2

Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades

3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

0

---

Caracterização do Projecto:
Com a evolução dos divertimentos e dos jogos, os que tradicionalmente se realizavam e que proporcionavam um convívio
social alargado têm vindo a desaparecer. É o caso de jogos como a malha, a raiola, o peão e o ferro, que apenas são
retomados em algumas festividades como recordação duma forma de vida.
Contudo alguns destes jogos podem ainda ser retomados e proporcionar momentos de diversão para os praticantes e para
os que a eles assistem.
A retoma deste tipo de jogos só se consegue no quadro dum campeonato organizado por agrupamento. No caso, parece
adequado fazê-lo por freguesia, procurando com isso defender a respectiva "camisola", o que passa por:
1. Selecção dos jogos tradicionais a retomar;
2. Organização de concursos por freguesia para seleccionar os jogadores (ou as equipas) que devem representar a
freguesia no campeonato municipal.
3. Organização dum campeonato municipal por modalidade que funcione numa lógica de grupos e depois de selecção por
etapas.
4. Organização dum campeonato municipal de todas as modalidades, incluindo as quatro primeiras classificadas em cada
modalidade.
As semifinais e finais de cada tipo de campeonato devem ser organizadas em locais e em períodos em que se possa
montar um espaço de convívio entre os residentes, os visitantes e os turistas.
A iniciativa deste projecto deve caber à Câmara Municipal em conjunto com cada uma das freguesias do concelho.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Juntas de Freguesia

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2020

Investimento Global
20.000,00 €

Observações
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Programa de Animação Desportiva Escolar

Programa:

Programa Ribeira Grande Vida

87

Localização: Concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
3 Animação (Turística, Desportiva, Cultural, Recreio e
Lazer)
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
1

Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
O concelho da Ribeira Grande dispõe duma actividade desportiva muito intensa, quer de âmbito escolar quer em geral.
As modalidades mais praticadas são o futebol, o futsal e o voleibol. Outras há de menor impacto mas com crescimento
gradual como é o caso do judo, do hóquei em patins, do parapente e do surf.
A autarquia está a por em prática a Carta do Desporto que define cinco eixos estratégicos de desenvolvimento e ainda
outros cinco relativos à promoção desportiva e às actividades desportivas. É sobre estes últimos aspectos (promoção e
actividades) que recai o presente projecto. Pretende-se inserir algumas adendas no quadro da estratégia de animação
desportiva cujo objectivo é preparar os residentes do concelho para algumas das novas práticas desportivas do futuro,
facilitando o sistema de atracção turística e de visitantes ao concelho. O que passa pelos seguintes objectivos:
1. Fomentar práticas desportivas que constituam actividades com algum tipo de exotismo, sejam elas o surf, o parapente, a
escalada, outros desportos radicais, e que possam ser introduzidas no quadro da prática escolar, em processo de parceria
com a autarquia;
2. Fomentar práticas desportivas ligadas à natureza, tais como o pedestrianismo, as actividades em BTT, equestres, o
tracking e outras que possam de alguma forma incentivar o jovem ao contacto e à valorização da natureza;
3. Facilitar o acesso dos jovens nos anos finais do secundário a práticas mais sofisticadas, tais como o golfe, o karting e o
tiro, mediante um acordo entre os donos dos equipamentos, a autarquia e as escolas.
4. Reintroduzir o interesse por práticas desaparecidas como o croquet, bem como o desenvolvimento seleccionado de
alguns jogos tradicionais.
Neste projecto ter-se-á em conta sempre que possível a possibilidade de realização de campeonatos locais e regionais que
contribuam para a mobilidade dos residentes noutros concelhos ao da Ribeira Grande.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

SREC; Escolas no Município; Equipamentos de Animação

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2020

Investimento Global
200.000,00 €

Observações

O valor previsto assegura o pagamento de 10 anos do programa por parte da autarquia.
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Com colaboração
– OFICINA DE ARQUITECTURA Largo de Santos – 13 – 4º 1200 - 808 – LISBOA

PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Programa de Animação Cultural

Programa:

Programa Ribeira Grande Vida

88

Localização: Concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
3 Animação (Turística, Desportiva, Cultural, Recreio e
Lazer)
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
1

Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais

3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

2

Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades

Caracterização do Projecto:
A actividade cultural na Ribeira Grande é substancial. Foram identificados como factores distintivos, a existência de vários
grupos folclóricos e bandas filarmónicas, bem como muitas entidades associativas com actividades constantes e de
reconhecido interesse municipal.
Para além disso há um grande conjunto de festividades, algumas delas, como as Cavalhadas, com características únicas
na RAA.
Este projecto pretende tirar proveito dos recursos existentes para montar um Programa de Animação Cultural que seja
simultaneamente um factor de crescimento dos residentes no concelho, o que implica que seja um programa ambulatório
pelas freguesias e de potencial atracção ao concelho.
Assim propõe-se o seguinte:
1. Reforçar a oferta de equipamentos de interesse cultural, tais como o Museu do Arcano Místico, o Centro de Expressões
de Arte Contemporânea, e o Arquivo da Biblioteca Pública, tendo em vista a criação de nichos de interesse diversificado;
2. Estabelecer em conjunto com as associações culturais, bem como as Casas do Povo e outros agentes culturais um
sistema de parceria assente em contratos-programa de actividades concertadas com um programa a desenvolver, devendo
ser majorado para todas as iniciativas que possibilitem uma digressão pelas freguesias rurais do concelho;
3. Elaborar os objectivos globais a atingir com esses programas de actividades tendo em atenção que se devem reforçar os
conteúdos das festividades mais significativas para que eles possam aumentar o seu interesse atractivo.
4. Devem ser reforçadas as novas iniciativas como a da Primarte ou da Feira Quinhentista, que completem o leque de oferta
anual, de forma a esbater a sazonalidade do programa de actividades culturais.
5. As actividades teatrais devem também incluir espectáculos de valorização histórica e cultural que possam ser integrados
nas festividades.
O programa de animação cultural deve ser construído ao longo do período de vigência do PE de forma a que se crie uma
estrutura fixa anual que seja constante (embora com cambiantes) e uma produção nova todos os anos que permita
seleccionar e enriquecer os elementos que constituem a parte fixa.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Agentes Culturais locais

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2020

Investimento Global
1.000.000,00 €

Observações

O investimento assegura o apoio anual aos contratos-programa, para um período de 10 anos.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Retoma de Produções Tradicionais

Programa:

Programa Ribeira Grande Vida

89

Localização: Concelho

Prioridade
2
Vector Estratégico:
4 Conhecimento (Inovação, Saber, Ciência, Tecnologia e
Comunicação
Objectivo Estratégico:
2 Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades
Objectivos Estratégicos Complementares:
1

Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais

4

Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida

0

---

Caracterização do Projecto:
O concelho da Ribeira Grande teve algumas produções tradicionais, que a seu tempo foram expoentes de desenvolvimento,
como foi o caso dos citrinos, do tabaco e em parte da beterraba. Retirando os casos em que a quebra se deu por problemas
de doença, os restantes definharam por razões de mercado ou de alternativas mais rentáveis. Embora algumas delas
possam não voltar a ser retomadas, acredita-se que outras, numa visão estratégica mais alargada e diferenciada, por
exemplo por associação a transformação artesanal, ou por integração em circuitos turísticos podem vir a ser de novo
florescentes.
Assim este projecto apenas procura a identificação e promoção da retoma produtiva de alguns produtos com base nos
seguintes passos:
1. Identificação de produtos que podem vir a ser retomados com alguma garantia de rentabilidade;
2. Concepção dos conteúdos que envolvem a retoma da produção, passando pela definição do tipo e quantidades de
produção mínimas a garantir, bem como pelo processo transformador necessário para garantir o seu escoamento;
3. Elaboração de estudos de viabilidade económica e financeira para cada tipo de retoma, tendo em vista determinar quais
os casos com maior garantia de sucesso;
4. Reunir à volta dos projectos mais seguros, os agentes necessários para a sua concretização;
5. Garantir os apoios necessários (administrativos, burocráticos, financeiros, etc.) para que a iniciativa arranque.
Este projecto deve resultar duma parceria entre a autarquia e a ASDEPR.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Produtores e artesãos

Entidades Responsáveis
ASDEPR

Calendário de Execução
Ano inicial

2012

Ano final

2013

Investimento Global
100.000,00 €

Observações

A parcela municipal do investimento será a que resultar da candidatura ao Leader +.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Reforço do Apoio às Instituições de Ensino Superior com Intervenção no Concelho

Programa:

Programa Ribeira Grande Vida

90

Localização: Concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
4 Conhecimento (Inovação, Saber, Ciência, Tecnologia e
Comunicação
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
2

Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades

3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

0

---

Caracterização do Projecto:
O concelho da Ribeira Grande dispõe dum pólo da Universidade Aberta (Uab), instituição pública de ensino superior à
distância, que forma estudantes universitários.
Por outro lado a Universidade dos Açores dispõe de vários departamentos que podem estar interessados em instalar
instituições especializadas (por exemplo em geotermia) em espaços que permitam uma investigação e actuação
experimental no campo, para o que a localização é um factor determinante.
Propõe-se pois o seguinte projecto:
1. Avaliar com o Uab a possibilidade de incrementar as suas áreas de intervenção elaborando um programa de crescimento
e consolidação que seja compatível com as competências municipais;
2. Analisar com a Universidade dos Açores a possibilidade de instalação no concelho de entidades/serviços de investigação
e desenvolvimento que careçam de localização específica para o que o concelho esteja devidamente apetrechado, o que
passa pela definição prévia dum programa de investigação em domínios prioritários (mar, vulcões, geotermia termal, etc);
3. Com ambas as entidades deverá ser avaliado o apoio possível na implementação do PE e no desenvolvimento de
acções com impacto no sector produtivo (por exemplo um BIC) e nos serviços sociais e culturais locais;
4. Posteriormente devem ser apreciadas com a Secretaria Regional da Ciência Tecnologia e Equipamentos as avaliações
efectuadas com as duas entidades de ensino superior para determinar um programa de apoio e desenvolvimento do ensino
superior no concelho com base no Plano Integrado para a Tecnologia e Inovação.
Este projecto será de iniciativa municipal, através da Fundação para o Desenvolvimento Sócio-Profissional e Cultural de
Ribeira Grande em parceria com as entidades acima referenciadas, cabendo o seu desenvolvimento a uma parceria a criar
entre as diversas entidades envolvidas.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

UA; Uab; SRCTE

Entidades Responsáveis
Fundação para o Desenvolvimento Sócio-Profissional e
Cultural

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2014

Investimento Global
0,00 €

Observações

Não se indica valor de investimento uma vez que fica dependente das possibilidades da parceria.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Reforço da Fundação para o Desenvolvimento Sócio-Profissional e Cultural de Ribeira Grande

Programa:

Programa Ribeira Grande Vida

91

Localização: Maia, Rabo de Peixe e Ribeira Grande

Prioridade
1
Vector Estratégico:
4 Conhecimento (Inovação, Saber, Ciência, Tecnologia e
Comunicação
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
1

Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais

2

Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades

0

---

Caracterização do Projecto:
A Fundação para o Desenvolvimento Sócio-Profissional e Cultural de Ribeira Grande, criada pela Câmara Municipal da
Ribeira Grande, tem como principais objectivos promover a cultura e o ensino profissional no concelho. Iniciou a sua
actividade em 1998, na Vila de Rabo de Peixe, abrindo mais tarde um pólo na freguesia da Maia e outro na Ribeira Grande,
onde agora ministra um total de dezassete cursos.
Actualmente estão em curso investimentos municipais na Escola Profissional de Rabo de Peixe (cerca de 3 milhões de
euros no programa EFTA) e no pólo da Ribeira Grande (cerca de 75 mil euros).
O objectivo deste projecto consiste no reforço gradual desta fundação como entidade que acompanha a evolução cultural
do concelho e que se encarrega dum sector de actividade (a formação profissional) onde pode vir a ter um papel estratégico
no quadro da ilha. Assim propõe-se:
1. A formulação dum Plano Plurianual de Actividades (PPA) que determine os domínios prioritários de crescimento da
Fundação, quer no que respeita à formação profissional quer quanto à cultura, tendo em conta os instrumentos de
intervenção regionais e os objectivos do PE, nomeadamente nas fichas de cultura, inovação e novas tecnologias.
2. O estabelecimento de parcerias com entidades do ensino superior e profissional tendo em vista a aplicação do PPA;
3. A criação dum Ninho de Empresas para apoio a iniciativas que vierem a resultar de formandos das escolas profissionais
e de pessoas singulares e colectivas externas que recorram aos serviços a prestar.
Esta iniciativa será da responsabilidade directa da Fundação e deverá contar para a aprovação do PAP com a participação
municipal e dos departamentos regionais competentes.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Fundação DSPC; UA; Uab; SRCTE; CCIPD

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2012

Ano final

2014

Investimento Global
500.000,00 €

Observações
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Parque Temático do Mercado

Programa:

Programa Ribeira Grande Vida

92

Localização: Freguesia da Conceição

Prioridade
1
Vector Estratégico:
4 Conhecimento (Inovação, Saber, Ciência, Tecnologia e
Comunicação
Objectivo Estratégico:
3 Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses
Objectivos Estratégicos Complementares:
2

Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
O complexo do mercado cuja construção foi desenvolvida entre 1875 e 1884 é caracterizado por três zonas distintas,
situadas no interior de um recinto murado e protegido com gradeamentos em ferro: o matadouro municipal, do lado
esquerdo, o mercado agrícola, ao centro, e o mercado do peixe (o barracão) do lado direito. Inclui ainda a norte a feira do
gado, .
Desde 2005, está instalado em parte do imóvel o Museu da Emigração Açoriana, que foi alvo de obras de melhoramento
nos últimos meses.
Recentemente foi inaugurado o polidesportivo do mercado dotado de piso em relva sintética e iluminação artificial, junto ao
Pavilhão Municipal Fernando Monteiro com uma área de jogo de 800 m2.
Toda esta área é merecedora dum tratamento global que a transforme num Parque Temático de actividades desportivas,
culturais e do conhecimento, procurando instalar um espectro de actividades que sejam efectivamente atractivas para a
cidade e o concelho.
Embora o(s) tema(s) possam vir a ser diferentes dos que se mencionam antes, o projecto deverá ser desenvolvido da
seguinte forma:
1. Realização dum concurso de ideias aberto para os temas a integrar o Parque Temático tendo em conta que devem
valorizar domínios, actividades ou conceitos interligados com os Açores e em especial a ilha de S. Miguel, e que impliquem
um investimento em imobilizado bastante contido ou em alternativa que possa ser de utilização múltipla. As propostas
devem recorrer sobretudo a TIC de grande efeito audiovisual e com capacidade de regenerar periodicamente temas novos
que gerem nova atracção de visita aos autóctones. O parque deve ter em conta que será um factor importante para a
atracção turística.
2. Na sequência do concurso de ideias, será lançado um segundo concurso de ideias entre projectistas que estudem o
território centrado no mercado municipal e na sua envolvente, tendo em vista a apresentação dum estudo prévio com
propostas que desenvolvam as ideias que foram classificadas nos primeiros cinco lugares, podendo recorrer a apenas uma
delas ou a um mix de várias.
3. A proposta ganhadora será alvo dum estudo de viabilidade económica e financeira e de avaliação das potenciais
candidaturas a apoio financeiro decorrente dos programas em vigor.
4. Verificando-se meios de apoio suficientes será criado uma parceria específica para o projecto de forma a que o mesmo
seja desenvolvido numa óptica de equipamento de animação turística, cultural e/ou desportiva auto sustentável.
A participação municipal será efectuada até ao ponto 3 por inteiro e no ponto 4 pela cedência do uso em direito de
superfície ou em arrendamento dos imóveis de sua pertença e da integração dos investimentos efectuados até ao momento
no projecto.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Ordem dos Arquitectos; Agentes locais

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2012

Ano final

2012

Investimento Global
100.000,00 €

Observações

O investimento contempla apenas o processo até ao ponto 3 da caracterização do projecto.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

O Mundo na Ponta do Dedo

Programa:

Programa Ribeira Grande Vida

93

Localização: Concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
4 Conhecimento (Inovação, Saber, Ciência, Tecnologia e
Comunicação
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
1

Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais

3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

0

---

Caracterização do Projecto:
Trata-se dum antecedente ao projecto da Rede Evoluída de Informação e Telecomunicações Digitais, que, enquanto se
demonstrar necessário se propõe instalar um conjunto de pontos de apoio informático de acesso público nas sedes das
Juntas de Freguesia e ou Casas do Povo das freguesias rurais do concelho. O intuito é garantir que todas as pessoas que
não disponham de equipamentos informáticos próprios os possam utilizar sem custos nem limitações em espaços de
interesse colectivo. Neste caso, o acesso será bloqueado para fins de mero lazer ou entretenimento.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Direcção Regional da Ciência e Tecnologia e Fundo Regional da Ciência e
Tecnologia

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2011

Investimento Global
100.000,00 €

Observações

Trata-se duma parceria em que metade do valor indicado é a contribuição municipal.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Estabelecimento duma Rede Evoluída de Informação e Telecomunicações Digitais

Programa:

Programa Ribeira Grande Vida

94

Localização: Concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
4 Conhecimento (Inovação, Saber, Ciência, Tecnologia e
Comunicação
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
1

Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais

2

Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades

0

---

Caracterização do Projecto:
O Plano Integrado para a Ciência, Tecnologia e Inovação (PICTI) é o instrumento que determina o sistema de incentivos
financeiros do Governo dos Açores para apoiar actividades de investigação científica, desenvolvimento tecnológico e
inovação e promover a utilização de novas tecnologias da informação e comunicação. De entre os diversos programas de
que dispõe, um é o de apoio ao desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação (PRATICA).
Cabe à Direcção Regional da Ciência e Tecnologia e ao Fundo Regional da Ciência e Tecnologia a implementação das
medidas do PICTI.
O objectivo deste projecto é o de instalar no concelho uma rede evoluída de informação e telecomunicações digitais que
elimine as actuais debilidades (por exemplo a zona nascente do concelho que tem insuficiente cobertura televisiva de rede
de dados, ou a instalação de fibra óptica) e que passa por:
1. Elaborar um Plano Integrado de Equipamentos e Serviços de Comunicação concelhio que determine as infraestruturas, o
equipamento informático e de serviços de comunicações necessário para a criação da Rede Evoluída de Informação e
Telecomunicações Digitais (REITED)
2. Determinar os recursos humanos e formação necessária à sua implementação e estabelecer parcerias com a Fundação
e as Universidades para sua concretização.
3. Avaliar a instalação de soluções inovadoras incluindo a instalação de redes públicas, incluindo os estabelecimentos de
ensino.
4. Concepção e produção de conteúdos multimédia em suporte digital, nomeadamente portais e páginas de Internet, mas
sobretudo disponibilizando conteúdos de interesse geral para a população do concelho.
5. Uma parcela do REITED deve procurar estabelecer quais os dados informativos que constituem nichos específicos da
Ribeira Grande (por exemplo informação sobre artesanato, a cultura do chá, documentos culturais únicos, etc.) para poder
disponibilizá-los no seio de projectos integrados com as Ocupações de Tempos Livres e outros programas juvenis.
Este projecto deve ser desenvolvido pela Fundação para o Desenvolvimento Sócio-Profissional e Cultural de Ribeira
Grande, com o apoio da UA e da Uab, bem como com o suporte financeiro do PICTI

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Fundação DSPC; UA; Uab; SRCTE;

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2012

Ano final

2015

Investimento Global
350.000,00 €

Observações
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Reforço da Cobertura da Rede de todos os Operadores de Telecomunicações Móveis

Programa:

Programa Ribeira Grande Vida

95

Localização: Concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
4 Conhecimento (Inovação, Saber, Ciência, Tecnologia e
Comunicação
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
1

Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais

2

Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades

0

---

Caracterização do Projecto:
O concelho está insuficientemente coberto pela rede de telecomunicações móveis, o que constitui um factor problemático
no que respeita à sua coesão interna.
Uma rede devidamente estruturada (incluindo rede de dados e de voz) permite aproximar as zonas mais rurais e interiores
do concelho, pelo que é um instrumento para “atenuar o isolamento” duma parte significativa do território.
Assim terá de se promover o reforço da cobertura de rede com todos os operadores de telecomunicações, inclusivamente
porque parte significativa de projectos que constam deste Plano Estratégico disso dependem.
Caso seja necessário proporcionar locais para instalação das antenas que estruturem as redes a autarquia e as Juntas de
Freguesia devem procurar facilitá-los

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Operadores das redes móveis; J. de Freguesia

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2010

Ano final

2011

Investimento Global
0,00 €

Observações

Dado que não existe investimento municipal associado, nem é possível determinar o valor do investimento privado, não se indicam verbas
para o presente projecto.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Projecto-piloto de Intervenção no Centro Histórico da Ribeira Grande

Programa:

Programa Ribeira Grande Vida

96

Localização: Centro Histórico da Ribeira Grande

Prioridade
1
Vector Estratégico:
4 Conhecimento (Inovação, Saber, Ciência, Tecnologia e
Comunicação
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
1

Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais

2

Ribeira Grande - concelho que potencia as
singularidades

0

---

Caracterização do Projecto:
A cidade da Ribeira Grande está actualmente a proceder à discussão pública do Plano de Pormenor de Salvaguarda da Zona Histórica da
Ribeira Grande.
O presente projecto pretende reforçar o quanto é estratégico para o concelho concretizar os grupos de acções (recuperação de espaços
públicos, reconversão do edificado, reconversão das infra-estruturas, instalação de equipamentos, mobiliário urbano e sinalética, e
promoção) que estão nele contemplados, sendo fundamental proceder a uma lógica de irradiação do centro para a periferia.
Uma vez que o plano tem um carácter menos interventivo quanto às potencialidades de reabilitação, deverá ser estudada a forma como
devem fazer-se intervenções em imóveis com alguma dimensão.
O projecto pretende ainda valorizar a promoção de práticas de desenho urbano sustentável de enriquecimento e de práticas habitacionais e
do valor histórico e arquitectónico do local, uma vez que ele deverá focalizar-se numa área específica do centro histórico (quarteirão).
Deve ser um pólo de atracção para residentes e turistas e funcionar como modelo motor para futuras intervenções de sensibilização às
autoridades centrais, agentes locais, proprietários, promotores privados para a necessidade da promoção de politicas de requalificação
urbana.
O projecto caracteriza-se pela identificação e promoção de um projecto-piloto de desenvolvimento de medidas e acções sustentáveis que
promovam a resolução de problemas habitacionais e funcionais tendo sempre presente a noção do local enquanto espaço de história, de
sentimentos e vivência humana, delineando uma estratégia de requalificação urbana assente nos seguintes eixos:
- Escolha de um local apropriado: a autarquia deverá identificar (com base nas fichas do edificado) os imóveis onde seria necessário e
desejável efectuar uma reabilitação e procurar estabelecer um acordo com o respectivo proprietário, tendo em vista uma intervenção
desejada por todas as partes.
- Envolvimento da Câmara Municipal na viabilidade económica e financiamento e realização de um contrato de urbanização com os
proprietários;
- Práticas de arquitectura bioclimática, aliada a técnicas de melhoria da construção tradicional, controlo ambiental dos microclimas urbanos;
- Apoio aos proprietários na implementação dos projectos;
- Respeitar as propostas enunciadas no Plano de Pormenor de Salvaguarda da Zona Histórica da Ribeira Grande.
Este projecto deverá ser integrado e apoiado pela Comissão de Coordenação e Acompanhamento do Plano.
Se por acaso o quarteirão seleccionado para a intervenção do presente projecto estiver também abrangido pelo projecto “valorização
urbana – zonas problemáticas”, ambos os projectos deverão viver em conjunto e funcionar interligados.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Câmara Municipal da Ribeira Grande; Particulares; Universidade dos
Açores; Escolas Profissionais da Ribeira Grande.

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2015

Investimento Global
700.000,00 €

Observações

Relaciona-se ao nível dos objectivos gerais com o "Concurso de planeamento sustentável”.
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PLANO ESTRATÉGICO DA RIBEIRA GRANDE - 2010

FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Concurso de Planeamento “Sustentável”

Programa:

Programa Ribeira Grande Vida

97

Localização: Concelho

Prioridade
2
Vector Estratégico:
4 Conhecimento (Inovação, Saber, Ciência, Tecnologia e
Comunicação
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
O projecto assenta na necessidade de dotar o concelho de iniciativas relacionadas com a questão da sustentabilidade, seja
a partir da promoção da construção sustentável, seja a partir da divulgação e disseminação de produção de energia
renovável, potenciando os recursos naturais endógenos.
O projecto partirá de uma iniciativa da CM de promoção de 1 projecto-piloto de loteamento em área urbanizável cujo
objectivo incida no fomento da prática do desenho urbano que tenha por base parâmetros de sustentabilidade de forma a
incentivar a criação de estruturas adequadas ao desenvolvimento das funções habitacionais. O projecto pretende servir
como exemplo/modelo motor para futuras intervenções.
Poderá ser um concurso de concepção/construção, destinado fundamentalmente a promotores privados e empresas de
construção, e deverá promover:
- Arquitectura bioclimática, aliada a técnicas de construção tradicionais;
- Estratégias bioclimáticas no desenho urbano;
- Controlo ambiental dos microclimas urbanos, promovendo um melhor controlo dos edifícios circundantes;
- Apoio na recolha e divulgação de práticas de construção e desenho urbano sustentável apropriados às áreas em projecto;
- Envolvimento de Universidades e Escolas Profissionais com conhecimento na matéria.
A CM deverá atribuir prémio (ou escala de prémios) ao vencedor do concurso. Será uma forma de aliciar os participantes a
concorrerem e assim desenvolverem competências na área do planeamento sustentável, e sensibilizá-los para intervenções
futuras utilizando os mesmos princípios/técnicas/materiais.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Câmara Municipal da Ribeira Grande; Particulares; Universidade dos
Açores; Escola Profissional; Empresas de Construção; Promotores Privados.

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande; Particulares

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2015

Investimento Global
100.000,00 €

Observações

Articular com projecto n.º 32 quanto às necessidades de intervenção. Projecto deverá apoiar-se no estudo desenvolvido no projecto n.º
100, relativo à recolha e divulgação de práticas de arquitectura bioclimática, aliada a técnicas de construção tradicionais.
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FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Comissão de Coordenação e Acompanhamento do Plano

Programa:

Programa Ribeira Grande Vida

98

Localização: Concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
5 Todos os vectores
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
1

Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais

3

Ribeira Grande - concelho de convergência da
diáspora e dos micaelenses

0

---

Caracterização do Projecto:
O projecto de criação de uma Comissão de Coordenação e Acompanhamento do Plano tem por finalidade a monitorização,
acompanhamento e coordenação de projectos, planos e programas que se prendam com a organização e gestão territorial do concelho,
bem como assistir a revisão do PDM.
A comissão deverá ter uma visão mais operacional e deverá direccionar a execução de projectos para equipas externas, tendo de qualquer
forma que dispor de uma equipa multidisciplinar (que abranja as áreas do urbanismo/planeamento, arquitectura, economia, infraestruturas,
ambiente, paisagismo, ciências sociais, direito).
Esta comissão deverá ser responsável por lançar os projectos cuja responsabilidade seja municipal e assegurar uma interligação entre os
diversos organismos intervenientes nos projectos e nomeadamente os responsáveis pela gestão de apoios financeiros, de forma a que as
entidades externas, parceiros ou interessados a tenham como o interlocutor privilegiado dentro do município.
Deverá também garantir a articulação dos levantamentos de campo e os outros estudos necessários aos vários projectos, evitando a
duplicação de trabalho e gasto de recursos. As bases de dados dos levantamentos deverão integrar o Sistema de Informação Geográfica
(SIG), utilizado na CM.
A par com o arranque da execução do Plano Estratégico deverá iniciar-se a revisão do Plano Director Municipal a qual pela sua natureza
pode e deve ser acompanhada pela mesma comissão. A necessidade de revisão do PDM surge do facto de não só terem decorrido quatro
anos desde a sua ratificação (mas mais de dez desde os estudos de caracterização), mas também de se verificarem
alterações/transformações do território aos vários níveis (ambiente e paisagem, infra-estruturas, urbanismo, actividades económicas, etc.)
e alterações a nível de instrumentos de gestão territorial de escalas superiores publicados entretanto não reflectidos no PDM. Verifica-se a
necessidade de fazer uma reapreciação das opções estratégicas do plano, dos princípios, objectivos e modelo preconizado, cuja
sustentação está de momento a ser elaborada através do REOT (Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território) e PE (Plano
Estratégico) para o concelho.
A revisão do PDM deverá assentar nas seguintes princípios, já preconizados no REOT:
- garantir a articulação do PDM com a estratégia nacional e regional;
- prever a contenção de perímetros urbanos e da construção na orla costeira;
- promover o reordenamento do território nomeadamente o industrial, agrícola e urbano;
- potenciar os núcleos secundários de maior proximidade às áreas rurais;
- consolidar o tecido urbano da cidade;
- traçar orientações para a programação do solo;
- controlar e programar as áreas de expansão;
- reforçar as regras de protecção ambiental;
- promover a revisão dos PMOT e outros estudos a elaborar e dos respectivos termos de referência;
- concretizar as propostas resultantes do plano estratégico e da avaliação produzida sobre o actual PDM.
Os Planos de Urbanização em curso devem, no seu âmbito, desde já demonstrar estes princípios.
Esta Comissão, que se apresenta como sugestão e que só será criada em momento adequado, a determinar pelos eleitos municipais,
deverá estar a cargo do gabinete do Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Câmara Municipal da Ribeira Grande; Direcção Regional do Ordenamento
do Território e dos Recursos Hídricos; Empresa Municipal Ribeira Grande
Mais; Juntas de Freguesia; Particulares.

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2020

Investimento Global
0,00 €

Observações

Admite-se que a determinado momento o trabalho implica investimento acrescido relativo a recursos humanos e equipamento, caso se
verifique acréscimo de trabalho.
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FICHAS DE PROJECTO

Nº de Projecto

Projecto:

Implementação da Nova Política da Habitação do Concelho

Programa:

Programa Ribeira Grande Vida

99

Localização: Concelho

Prioridade
1
Vector Estratégico:
5 Todos os vectores
Objectivo Estratégico:
4 Ribeira Grande - concelho que qualifica a vida
Objectivos Estratégicos Complementares:
1

Ribeira Grande - concelho que cresce solidamente
nas raizes/vocações tradicionais

0

---

0

---

Caracterização do Projecto:
O modelo actual de promoção da habitação social municipal tem por base um suporte directo da Câmara Municipal, através
da delegação de competência na empresa municipal Ribeira Grande Mais, no que toca à inventariação de necessidades,
construção de acordo com as necessidades, arrendamento, conservação, manutenção e recuperação do parque
habitacional, detendo actualmente um parque habitacional considerável com aproximadamente 500 fogos a seu cargo.
No quadro do Plano Municipal de Habitação, que o município já tinha previsto encomendar, parece importante deixar
algumas indicações estratégicas que facilitem e orientem o seu desenvolvimento.
Nos últimos anos assistiu-se a um crescimento considerável do parque municipal de habitação social, a maioria do qual
arrendado, que se vem revelando uma fonte de escoamento financeiro, não só pelas dificuldades no que respeita à
cobrança de rendas, mesmo as sociais, mas também pela necessidade constante de investimentos acrescidos por causa
da conservação, manutenção e reparação do parque.
Neste sentido, o Plano Municipal de Habitação deverá ter, em princípio, de entre os seus objectivos a redução do parque
habitacional Municipal, pelo que a sua implementação poderá passar (entre outros) pela revisão do "Regulamento para a
Alienação de Fogos Propriedade da Câmara Municipal da Ribeira Grande", organização de mecanismos de
apoio/financiamento para a sua implementação e apresentando-os aos demais envolvidos pelo Plano.
Contudo, tendo em vista as carências ainda não resolvidas, o Plano deverá propor o desenvolvimento de acções e
projectos relevantes para resolver o problema da habitação, de que se referem alguns exemplos: a urbanização de terrenos
destinados a carenciados; a inclusão de lotes obrigatórios para carenciados em urbanizações particulares, a criação de
urbanizações prevendo edifícios evolutivos de construção modular e ainda a possibilidade de cedência subsidiada de
materiais de construção desde que a mão-de-obra para a casa seja garantida pelo adquirente.
Caberá também ao Plano Municipal de Habitação determinar os mecanismos financeiros para cobertura dos compromissos
já existentes e dos que vierem a ser determinados pela nova orientação traçada.
Contudo deve-se atender que o desenvolvimento do concelho passa também pelo crescimento demográfico, embora este
também esteja condicionado pelo primeiro. Para garantir este crescimento, mau grado o período de crise que se atravessa,
há que garantir que as condições de acesso a lotes de terreno e a habitação na cidade da Ribeira Grande sejam mais
favoráveis que em Ponta Delgada.
Propõe-se pois um programa de atracção de novos residentes - incluindo urbanizações e habitações inteligentes e ecoeficientes, que permita um acréscimo demográfico por deslocação de famílias de outros concelhos da ilha.
Este projecto poderá vir a estar a encargo da Empresa Municipal - Ribeira Grande Mais.

Entidades Impulsionadoras

Entidades Envolvidas

Município da Ribeira Grande

Câmara Municipal da Ribeira Grande. Empresa Municipal Ribeira Grande
Mais. Particulares.

Entidades Responsáveis
Município da Ribeira Grande (Ribeira Grande Mais, EM)

Calendário de Execução
Ano inicial

2011

Ano final

2017

Investimento Global
0,00 €

Observações

Não foi estimado investimento para este projecto uma vez que se vai basear no Plano Municipal de Habitação, que ainda não está
concluído.
OFICINA IMOBILIÁRIA Rua Manuel do Olival nº 24 – 2º 7000 – ÉVORA
Com colaboração
– OFICINA DE ARQUITECTURA Largo de Santos – 13 – 4º 1200 - 808 – LISBOA

