
 

 

 

Designação do projeto:  DEEP-ML – Promoção do conhecimento sobre as quantidades, distribuição espacial e 

composição do lixo-marinho na costa Sul da Ilha da Madeira, do litoral às grandes 

profundidades 

 
Código do projeto: 16-06-02-FMP-0004 

 
Objetivo principal: A operação terá por objetivo principal a implementação do Programa de Monitorização e do 

Programa de Medidas elaborados no âmbito do Decreto-Lei nº 108/2010, nomeadamente 

aqueles os definidos no 1º ciclo da DQEM para a Subdivisão da Madeira 

 

Região de intervenção: Região Autónoma da Madeira 

 
Entidade Beneficiária: Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais 

 

Data de aprovação: 2019-09-30 

 

Data de início: 2019-06-15 

Data de conclusão: 2020-12-31 

Custo total elegível: 309.800,00 € 

Apoio financeiro da União Europeia: 232.350,00 € 

 
Apoio financeiro público regional: 77.450,00€ 

Objetivos, atividades, Resultados esperados/atingidos 
 

A operação DEEP-ML terá por objetivo principal a implementação do Programa de Monitorização e do Programa de 

Medidas elaborados no âmbito do Decreto-Lei nº 108/2010, nomeadamente aqueles que estão definidos no 1º ciclo da 
Diretiva-Quadro de Estratégia Marinha (DQEM), na parte B – Programa de Monitorização – e parte C – Programa de 
Medidas, ambos para a Subdivisão Madeira.  

De uma forma genérica, pretende recolher informação que contribua para os seguintes objetivos específicos:  

- Aumentar o conhecimento sobre as quantidades, distribuição espacial, composição e proveniência do lixo-marinho 
presente entre a linha de costa da Ilha da Madeira e áreas de profundidade, que permitam o desenvolvimento de 
ferramentas de gestão  

- Avaliar os impactos da presença de lixo-marinho nos ecossistemas costeiros e profundos da área estudada, e 

eventual apresentação de medidas mitigadoras  

- Adquirir dados científicos relevantes, e de elevado potencial para apoiar i) o estabelecimento futuro de Áreas 

Marinhas Protegidas (AMP’s) e o desenvolvimento dos respetivos planos de gestão; ii) melhorar a gestão sustentável 

de atividades humanas e uso do espaço marítimo (pescas, aquacultura, turismo, etc). 
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