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DESIGNAÇÃO DO PROJETO: Melhoria da Operacionalidade e Segurança nos Aeródromos das Ilhas
Graciosa e São Jorge
CÓDIGO DO PROJETO: ACORES-07-2857-FEDER-000013
OBJETIVO PRINCIPAL: Aumentar os fluxos e os movimentos de mercadorias e passageiros, utilizando o
sistema aéreo e marítimo
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SATA GESTÃO DE AERÓDROMOS, S.A.
CUSTO TOTAL ELEGÍVEL: 727.197,51 €
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA: 618.117,88 €
DESCRIÇÃO: Dotar as infraestruturas aeroportuárias das Ilhas Graciosa e São Jorge de um sistema eficaz
de abastecimento de água, de forma a permitir o seu fornecimento em condições de pressão e de caudal
e com as reservas necessárias devido à capacidade de armazenamento de água, para o caso de qualquer
avaria na rede pública de abastecimento de água, e em simultâneo, garantir o combate a incêndios.
A operação visa a construção de dois reservatórios de água nos referidos Aeródromos com as seguintes
caraterísticas:
• Aeródromo da Ilha Graciosa: um reservatório de água semi-enterrado com duas células cilíndricas, em
betão armado, com capacidade de 250 m3 cada e uma câmara de manobras também com estrutura em
betão armado, onde serão instalados o grupo hidropressor, o tratamento de água e os restantes
equipamentos hidráulicos associados.
• Aeródromo da Ilha de São Jorge: um reservatório de água superficial com duas células cilíndricas, em
betão armado, com capacidade de 250 m3 cada e uma câmara de manobras também com estrutura em
betão armado, onde serão instalados o grupo hidropressor e os restantes equipamentos hidráulicos
associados.
Os principais trabalhos a realizar no âmbito das empreitadas são:
• Terraplanagens;
• Trabalhos de construção civil inerentes à execução das células em betão armado e restantes
trabalhos/infraestruturas necessárias para montagem dos diferentes equipamentos eletromecânicos;
• Equipamentos de bombagem, tratamento, comando e condução de água;
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• Infraestruturas elétricas;
• Arranjos exteriores, incluindo infraestruturas de interligação com redes já existentes e/ou a
implementar.
RESULTADOS: A operação visa a melhoria das condições de operacionalidade e segurança dos
Aeródromos das Ilhas Graciosa e São Jorge, de modo a corresponder às normas internacionais.
Com a construção destes dois reservatórios, os resultados a atingir passam seguramente por um ganho
substancial na melhoria ao nível da segurança e a garantia de um melhor serviço prestado aos utentes.
FOTOGRAFIAS:
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