NOME DA OPERAÇÃO: ACORES-10-5675-FEDER-000001 Instalação da Escola do Mar dos Açores

Cofinanciado por:

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL: 5.000.000,00€
COMPARTICIPAÇÃO FEDER: 4.250.000,00€ (85%)
DESCRIÇÃO DO PROJETO: O presente projeto visa a edificação da Escola do Mar dos Açores, um processo que se desenrola em duas fases. Numa primeira
fase, vai-se proceder à execução da empreitada Instalação da Escola do Mar: empreitada de construção civil para adaptação das instalações da antiga rádio
naval, e aquisição de equipamentos básicos, e posteriormente à aquisição de equipamento técnico e especializado, para apoio à componente lectiva da EMA.
As instalações da Escola do Mar serão estruturadas por blocos, designadamente: Bloco A - Antigo edifício do Aquartelamento e corpos de ligação; Bloco B Corpo novo destinado a oficinas de formação; Bloco F - Parque de Limitação de Avarias (PLA) e corpo novo de apoio ao parque; Bloco Porto - Intervenção no
armazém do Porto da Horta. A Escola do Mar dos Açores consubstancia um projeto estruturante para os Açores, e em particular para a cidade da Horta, onde
a mesma será instalada, após a adaptação das infraestruturas da antiga Estação Radio Naval da Horta, cedidas ao Governo Regional dos Açores, com
capacidade para receber formandos provenientes do resto do país e do mundo. O presente projeto visa potenciar a localização geográfica da Região, a sua
relação histórica com o Mar, o papel central da pesca e dos transportes marítimos na vivência açoriana e a emergência de novas atividades relacionadas com
o turismo, a náutica de recreio ou a monitorização marinha. Através do presente projeto, pretende-se alavancar a Economia Azul na Região, disponibilizando
formação profissional certificada internacionalmente no âmbito das profissões do Mar, que constituirá um fator de promoção de emprego qualificado e de
captação de jovens, para as profissões tradicionais e emergentes.
Objetivos: Completar a rede pública de ensino da Região, com as últimas intervenções no quadro programa das infraestruturas e equipamentos que garantem
o equilíbrio de oferta de condições em cada ilha dos Açores.
Resultados:
Tipo de Indicador
Indicador de Realização
Indicador de Resultado

Designação
Capacidade das infraestruturas de acolhimento de
crianças ou de educação apoiadas
Taxa de cobertura da requalificação das escolas do ensino básico e
secundário (% alunos)

Meta 2023
7.300
94%

Contributo da Operação para a meta do
Indicador de Realização
1,37%
n/a

