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I. GENERALIDADES  

1. Enquadramento Jurídico 

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores resolve, nos termos 

regimentais aplicáveis e ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 44.º do Estatuto 

Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, constituir, no âmbito da 

Comissão Permanente de Economia, um Grupo de Trabalho para efeitos de 

avaliação e acompanhamento do processo de reabilitação de infraestruturas 

danificadas pela passagem do Furacão Lorenzo pelos Açores, com especial 

incidência no acompanhamento do processo de abastecimento de bens e 

mercadorias às ilhas do Grupo Ocidental. 

Constituído no âmbito da resolução nº1/2020, aprovada pela Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na Horta, a 13 de dezembro de 

2019, e publicada no Diário da República 1ª Série, nº11, de 16 de janeiro de 

2020. 

 

2. Constituição 

Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 44.º do Estatuto Político-Administrativo 

da Região Autónoma dos Açores, o Grupo de Trabalho de avaliação e 

acompanhamento geral do processo de reabilitação de infraestruturas 

danificadas pela passagem do Furacão Lorenzo pelos Açores, com especial 

incidência no acompanhamento do processo de abastecimento de bens e 

mercadorias às ilhas do Grupo Ocidental, é composto por oito deputados e foi 

constituído a 20 de janeiro de 2020, no âmbito da Comissão Permanente de 

Economia. 
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Na mesma data, o Deputado André Rodrigues e a Deputada Mónica Rocha 

foram eleitos, por unanimidade, coordenador e relatora, respetivamente, do 

Grupo de Trabalho. 

Composição: 

1. Coordenador - André Rodrigues (PS) 

2. Relatora - Mónica Rocha (PS) 

3. Mário Tomé (PS) 

4. Luís Garcia (PSD) 

5. António Vasco Viveiros (PSD) 

6. Alonso Miguel (CDS) 

7. António Lima (BE) 

8. Paulo Estevão (PPM), participação sem direito a voto. 

Outros Deputados que participaram nos trabalhos: 

1. Iasalde Nunes (PS) 

2. Tiago Branco (PS) 

3. Marta Matos (PS) 

4. Bruno Belo (PSD) 

5. Carlos Ferreira (PSD) 

6. Luís Rendeiro (PSD) 

7. Jorge Jorge (PSD) 

8. Marco Costa (PSD) 

9. Joaquim Machado (PSD) 

10. Paulo Mendes (BE) 
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3. Enquadramento 

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores resolve constituir um 

Grupo de Trabalho, no âmbito da Comissão Permanente de Economia, para 

efeitos de avaliação e acompanhamento geral do processo de reabilitação de 

infraestruturas danificadas pela passagem do Furacão Lorenzo pelos Açores, 

com especial incidência no acompanhamento do processo de abastecimento de 

bens e mercadorias às ilhas do Grupo Ocidental. 

Considerando que a passagem do Furacão Lorenzo pelos Açores, no passado 

dia 2 de outubro, provocou um enorme rasto de destruição em várias ilhas do 

arquipélago dos Açores, com consideráveis impactos a nível económico e social; 

Considerando que, no total, o Furacão Lorenzo terá provocado prejuízos 

estimados na ordem dos 330 milhões de euros, resultantes de danos verificados 

em infraestruturas portuárias e de apoio à atividade portuária, na rede viária e 

outros equipamentos públicos, na habitação, nas pescas, na agricultura e no 

setor empresarial privado; 

Considerando a brutal dimensão dos prejuízos causados pelo Furacão Lorenzo 

e, principalmente, o facto de este ter deixado um rasto de destruição em várias 

ilhas dos Açores; 

Considerando, em particular, que a ilha das Flores foi afetada com maior 

gravidade pela passagem do Furacão Lorenzo, tendo em conta especialmente a 

destruição quase total do porto das Lajes das Flores, estimando-se que o 

prejuízo registado possa rondar os 190 milhões de euros; 

Considerando que a destruição do porto das Lajes das Flores implica limitações 

e graves constrangimentos em termos das operações de abastecimento de bens 

e mercadorias às ilhas das Flores e do Corvo; 

Considerando, de igual modo, que se impõe restabelecer a normalidade 

preexistente ao Furacão Lorenzo nas múltiplas áreas atingidas e, por 

conseguinte, danificadas por este; 
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Considerando, por fim, que urge garantir que os processos inerentes às obras 

de recuperação e demais procedimentos indispensáveis à regularização do 

funcionamento da economia regional decorram da forma mais célere possível e 

que respeitem integralmente os legítimos anseios das populações açorianas 

afetadas pela passagem do Furacão Lorenzo; 

Nesse sentido, sem prejuízo da pronta e eficaz atuação do Governo Regional e 

da Proteção Civil, bem como da disponibilidade demonstrada por parte do 

Governo da República para comparticipação financeira dos prejuízos verificados, 

importa agora acompanhar de forma próxima a implementação de soluções para 

o esforço de reconstrução e que correspondam às necessidades das populações 

e das empresas das várias ilhas afetadas.  

 

4. Deliberações 

Na primeira reunião do Grupo de Trabalho do Furacão Lorenzo foi discutida, 

analisada e decidida a metodologia de trabalho a seguir, e que basear-se-ia em: 

 visitas aos locais afetados; 

 análise documental; 

 reuniões com Associações e Entidades da Sociedade Civil; 

 audições dos Presidentes de Câmara cujos concelhos sofreram danos 

causados pelo Furacão Lorenzo; 

 audições dos Membros do Governo Regional. 

Foi ainda analisado e discutido o período de vigência do Grupo de Trabalho, 

tendo sido consensual que este termina no fim desta legislatura, com a 

conclusão da mesma.  

Face ao período de vigência e à metodologia de trabalho definido, deliberou-se: 

 apresentar e discutir o relatório na sessão plenária de setembro; 
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 concluir e votar o relatório na Comissão de Economia, antes da sessão 

plenária de setembro; 

 concluir as visitas e as audições de entidades envolvidas até 17 de julho 

de 2020; 

 apresentar até meados do mês de junho, propostas de visitas, reuniões, 

audições e documentação. 

 

5. Diligências 

5.1. Documentos 

O Grupo de Trabalho solicitou um conjunto de documentos e informações ao 

Governo Regional dos Açores, através do Secretário Regional Adjunto da 

Presidência para os Assuntos Parlamentares, documentos estes entregues e 

depositados na ALRAA, que serão anexados ao presente relatório: 

 relatórios dos levantamentos feitos pelo Governo nas diversas ilhas, cujo 

valor global atinge 330 milhões de euros; 

 relatórios dos levantamentos feitos pelos Municípios, que foram remetidos 

ao Governo; 

 calendarização dos investimentos referentes aos estragos de forma 

desagregada; 

 contrato de aluguer do navio “Malena”; 

 documentos de despesa do serviço prestados pela empresa TMG no 

âmbito do abastecimento às ilhas das Flores e do Corvo; 

 protocolo celebrado entre o Governo e a Câmara de Comércio e Indústria 

da Horta para a realização de levantamento de prejuízos junto de 

empresas; 

 projeto de reconstrução do Porto das Flores; 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

 
Grupo de Trabalho do Furacão Lorenzo 

 
 11 

 

 valores globais dos prejuízos do comércio local; 

 valores dos prejuízos no setor agrícola, o número de candidaturas aos 

apoios, criados para compensar os prejuízos no setor agrícola, já 

recebidas e o número de candidaturas diferidas; 

 valores dos prejuízos no setor das pescas, o número de candidaturas aos 

apoios, criados para compensar os prejuízos no setor das pescas, já 

recebidas e o número de candidaturas diferidas; 

 a indicação do valor cobrado, entre os dias 2 de outubro de 2019 e 29 de 

fevereiro de 2020, pelos serviços de transporte marítimo de mercadorias 

realizados para a ilha do Corvo. Solicita-se que a informação discrimine 

cada um dos fretes realizados;  

 cópia dos contratos realizados pelo Governo Regional ou por entidades 

por ele tuteladas com as empresas de transporte marítimo de mercadorias 

que asseguraram, entre os dias 2 de outubro de 2019 e 29 de fevereiro 

de 2020, o abastecimento das ilhas do Corvo e das Flores; 

 calendarização das transferências financeiras da República para os 

Açores para fazer face à recuperação dos estragos do Furacão Lorenzo; 

 cópia de caderno de encargos e a proposta adjudicada previstos na 

cláusula 2ª do contrato de prestação de serviços celebrado entre o 

Governo Regional e a Câmara de Comércio e Indústria da Horta para 

fazer o levantamento dos prejuízos causados na atividade económica dos 

empresários das Flores e do Corvo pelo Furacão Lorenzo; 

 contrato celebrado entre o Governo Regional dos Açores e a entidade 

independente que foi contratada para aferir o valor dos levantamentos e 

prejuízos dos Municípios; 
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 informação complementar ao relatório remetido com o levantamento dos 

prejuízos, nomeadamente que tenha servido de base para o cálculo das 

estimativas orçamentais de cada prejuízo. 

 

5.2. Audições 

O Grupo de Trabalho deliberou realizar audições presenciais, que foram 

efetuadas com recurso a videoconferência, numa adaptação dos trabalhos à 

nova realidade decorrente da pandemia da COVID-19, com Associações ou 

Entidades da Sociedade Civil, com Membros dos Governo e com Presidentes 

dos Municípios afetados pelo Furacão Lorenzo, nomeadamente: 

 audição do Presidente da Câmara de Comércio e Indústria da Horta a 20 

de abril de 2020; 

 audição da Senhora Secretária Regional dos Transportes e Obras 

Públicas a 12 de maio de 2020; 

 audição do Presidente da Câmara Municipal da Madalena do Pico a 26 

de maio de 2020; 

 audição do Presidente da Câmara Municipal de São Roque do Pico a 26 

de maio de 2020: 

 audição do Presidente da Câmara Municipal das Lajes das Flores a 5 de 

junho de 2020; 

 audição do Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores a 

5 de junho de 2020; 

 audição do Presidente da Câmara Municipal da Horta a 9 de junho 2020; 

 audição do Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo a 9 

de junho de 2020; 
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 audição do Presidente da Câmara Municipal das Velas a 9 de junho de 

2020; 

 audição do Presidente da Câmara Municipal das Lajes do Pico a 9 de 

junho de 2020; 

 audição do Senhor Secretário da Agricultura e Florestas a 17 de junho de 

2020; 

 audição da Senhora Secretária Regional da Solidariedade Social a 17 de 

junho de 2020; 

 audição do Senhor Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia a 

17 de junho de 2020. 

 

5.3. Visitas 

O Grupo de Trabalho deliberou visitar as Ilhas e os Municípios mais afetados 

pela passagem do Furacão Lorenzo, de forma a permitir percorrer os principais 

locais com necessidade de intervenção, reunir com as entidades da sociedade 

civil e visitar os setores económicos mais afetados. 

Devido à pandemia da COVID-19, o Grupo de Trabalho, esteve um período de 

tempo impedido de se deslocar aos locais afetados e realizar a agenda de 

trabalho que estava inicialmente definida. 

O Grupo de Trabalho reformulou a sua agenda, adaptando os seus trabalhos a 

esta nova realidade, realizando as visitas aos locais afetados, após terem sido 

reabertas novamente as ligações e a mobilidade interna na Região Autónoma 

dos Açores, dando prioridade às ilhas do Corvo, das Flores, do Faial e do Pico. 

 

5.3.1. Ilha do Corvo - 2 a 4 de março: 

 visita ao setor do Comércio, da Construção Civil e Restauração; 
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 reunião com a Associação Agrícola do Corvo; 

 reunião com a Associação de Pescadores da Ilha do Corvo; 

 reunião com a Santa Casa da Misericórdia da Vila do Corvo; 

 reunião com o Presidente da Câmara Municipal da Vila do Corvo. 

 

5.3.2. Ilha do Pico - 24 de junho: 

 visita aos locais afetados pela passagem do furacão ao longo de toda 

a costa sul, da responsabilidade do Município das Lajes do Pico, da 

Madalena e do Governo Regional dos Açores. 

 

5.3.3. Ilha do Faial - 25 de junho: 

 visita aos locais afetados pela passagem do furacão ao longo de toda 

a costa sul, da responsabilidade do Município da Horta e do Governo 

Regional dos Açores. 

 

5.3.4. Ilha das Flores - 30 de junho a 2 de julho: 
 

 visita ao Porto das Poças; 

 visita ao Porto das Lajes das Flores; 

 visita ao setor empresarial das Flores; 

 reunião com a Associação dos Pescadores Florentinos; 

 reunião com a Associação Agrícola da Ilha das Flores; 

 reunião com a Sra. Alexandra Carneiro, representante dos 

empresários da Ilha das Flores; 
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II. ANÁLISE E REFLEXÃO  

1. Processo de preparação e ação decorrente da passagem do Furacão 
Lorenzo 

Na manhã de 29 de setembro de 2019, segundo comunicado emitido pelo 

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o denominado Furacão 

Lorenzo, de categoria 2 na escala de Saffir-Simpson, encontrava-se 

aproximadamente a 2200 quilómetros a sudoeste dos Açores. 

 

Imagem da localização do Furacão Lorenzo às 8:00 do dia 1 de outubro de 2019 e sua possível 

trajetória. Fonte: National Hurricane Center, https://www.nhc.noaa.gov/ 

https://www.nhc.noaa.gov/
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A nota informativa 8/2019 do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros 

dos Açores, reproduziu o comunicado n.º 4 do IPMA. 
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Nesse mesmo dia, foram emitidos diversos avisos vermelhos para as ilhas dos 

Grupos Ocidental (Flores Corvo) e central (São Jorge, Faial, Pico, Graciosa e 

Terceira) dos Açores, devido à previsão da passagem do Furacão Lorenzo pela 

Região no dia 2 de outubro 2019. 

O referido comunicado alertava para o facto de que, a manterem-se as previsões 

de trajetória, o centro do furacão deveria passar muito próximo do Grupo 

Ocidental, embora referisse a possibilidade de afetar todo o arquipélago dos 

Açores.  Por isso, o IPMA emitiu também avisos amarelo e laranja para as ilhas 

do Grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria). 

Face a estas previsões e com o aproximar do furacão, o Serviço Regional de 

Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) emitiu diferentes alertas a 

recomendar a adoção de medidas de autoproteção. 

 

Imagem da localização do Furacão Lorenzo às 11:00 do dia 1 de outubro de 2019 e trajeto 

efetuado. Fonte: National Hurricane Center, https://www.nhc.noaa.gov/ 

https://www.nhc.noaa.gov/
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Decorrente da gravidade anunciada, foram adotadas inúmeras medidas de 

prevenção e de preparação, com vista a dar respostas adequadas às possíveis 

ocorrências inerentes a um fenómeno natural com estas características, que 

passamos a elencar: 

 ativação do Plano Regional de Emergência a partir das 20h00 de terça-

feira, 1 de outubro de 2019; 

 distribuição dos membros do Governo Regional pelas diversas ilhas: 

- Presidente do Governo, Vasco Cordeiro; Secretário Regional do Mar 

Ciência e Tecnologia, Gui Menezes; e elementos da Direção Regional dos 

Recursos Florestais, na ilha das Flores; 

- Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos 

Parlamentares, Berto Messias, na ilha do Corvo; 

- Vice-Presidente, Sérgio Avila; Secretária Regional da Saúde, Teresa 

Luciano, na ilha Terceira; 

- Secretária Regional da Solidariedade Social, Andreia Cardoso, e elementos 

da Direção Regional das Obras Públicas e Comunicações, na ilha do Faial;  

- Secretário Regional da Educação e Cultura, Avelino Meneses, na ilha de 

São Jorge; 

- Secretária Regional da Energia Ambiente e Turismo, Marta Guerreiro, na 

ilha Graciosa; 

- Secretário Regional da Agricultura e Florestas e elementos da Direção 

Regional do Ambiente, na ilha do Pico; 

- Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas, Ana Cunha, na ilha 

de São Miguel; 

- Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas, Rui 

Bettencourt, na ilha de Santa Maria. 
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 passagem para o estado de alerta laranja e vermelho (duas horas de 

prontidão/prontidão imediata) dos meios militares sediados na Região 

Autónoma dos Açores, entre a meia-noite e as 16h00 do dia 2 de outubro 

de 2019, do Comando Operacional dos Açores; 

 como medida preventiva adicional, procedeu-se, igualmente, ao 

posicionamento do navio “Setúbal” na ilha Terceira, bem como ao reforço 

de uma tripulação de EH101 na Base Aérea Nº 4; 

 por solicitação do SRPCBA, a Força Aérea transportou entre a ilha 

Terceira e a ilha das Flores uma equipa de nove bombeiros e quatro 

operacionais do SRPCBA para reforço do efetivo de apoio à população, 

tendo sido transportado diverso material de apoio às operações nesse 

mesmo voo; 

 determinação de encerramento dos serviços públicos dos Grupos 

Ocidental e Central, com exceção dos serviços considerados urgentes e 

essenciais, em especial Hospitais, Centros de Saúde e Serviços de 

Proteção Civil; 

 por Despacho do Primeiro-Ministro foi determinado o encerramento dos 

serviços da administração direta e indireta do Estado nos Grupos 

Ocidental e Central; 

 a Secretaria da Agricultura e Florestas determinou o encerramento ao 

público das reservas florestais de recreio existentes nos Grupos Ocidental 

e Central; 

 a Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas condicionou o 

trânsito em diversos troços das estradas regionais em diversas ilhas dos 

Açores. Foram encerradas 61 estradas a nível regional; 

 fruto do agravamento do estado do mar foram tomadas medidas de 

precaução, como o encerramento de diversos troços junto ao mar, bem 

como remoção das embarcações para locais protegidos em terra. 
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Após a passagem do Furacão Lorenzo, em nota pública, o Serviço Regional de 

Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) destacou o envolvimento de 

cerca de 1000 operacionais, entre bombeiros, funcionários públicos, 

profissionais de saúde e forças de segurança, que estiveram de prevenção na 

madrugada de 2 de outubro de 2019.  

Pelas 17h00 do dia 2 de outubro de 2019, o Presidente do SRPCBA, Carlos 

Neves, anunciou a desativação do Plano de Emergência e foram levantados os 

avisos de alerta vermelho. 

 

Imagem da localização do Furacão Lorenzo às 11:00 do dia 2 de outubro de 2019 e com o 

trajeto efetuado. Fonte: National Hurricane Center, https://www.nhc.noaa.gov/ 

Ainda a 2 de outubro de 2019, o SRPCBA deu conta de um primeiro 

levantamento de ocorrências, num total de 255 ocorrências, 82 na ilha do Faial, 

55 na ilha do Pico, 38 em São Jorge, 35 na Terceira, 28 nas Flores, 11 na 

https://www.nhc.noaa.gov/
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Graciosa, três em São Miguel e três no Corvo. As ocorrências foram 

essencialmente obstruções de vias, danos em habitações, quedas de árvores, 

inundações e galgamentos costeiros. 

Informou que foram realojadas 53 pessoas da ilha do Faial e, por precaução, 

foram evacuadas cerca de meia centena na zona costeira das Lajes do Pico. No 

concelho das Velas, em São Jorge, foram realojadas duas pessoas e, nas 

Flores, outras quatro. Todos estes casos de realojamento e evacuação foram 

realizados em estreita articulação entre os Municípios, a Direção Regional de 

Habitação e o Instituto de Segurança Social dos Açores.  

A Proteção Civil informou também que diversas zonas das Lajes e de Santa Cruz 

das Flores ficaram sem energia elétrica e que no Corvo ocorreram falhas na rede 

móvel. Na mesma comunicação foi anunciado que não havia registo de vítimas. 

Nas audições dos Presidentes de Câmara dos Municípios afetados, enquanto 

responsáveis máximos da Proteção Civil Municipal, como nas audições dos 

Membros do Governo Regional dos Açores, foi enaltecida a coordenação que 

existiu entre entidades, nomeadamente, entre o Serviço Regional de Proteção 

Civil e Bombeiros dos Açores, os Serviços Municipais de Proteção Civil e os 

diversos Serviços e Departamentos do Governo Regional. 

Existiu uma boa avaliação dos procedimentos adotados na fase de preparação 

da população em geral e serviços públicos para a adoção de medidas de 

autoproteção para a passagem do Furacão Lorenzo.  

Foi referido nas audições que os serviços de proteção civil tiveram uma resposta 

eficaz às ocorrências, salvaguardando, em primeiro lugar, a vida humana e, 

posteriormente, os seus bens. 

Destaque ainda para o esforço e empenho por parte de todos os responsáveis e 

intervenientes, nomeadamente, do setor público, como o Governo Regional, as 

autarquias, e do setor privados que, com grande espírito de voluntariado e 
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solidariedade, contribuíram nos trabalhos de prevenção, limpeza e reparação 

dos danos. 

Há que destacar que todo este reconhecimento foi transversal a todas as 

pessoas ouvidas em contexto de audição, bem como nas visitas realizadas por 

este Grupo de Trabalho. 

Nos trabalhos de limpeza, imediatos e urgentes, após a passagem do Furacão 

Lorenzo, destaca-se os trabalhos realizados no porto das Lajes das Flores, que 

sofreu danos profundos a diversos níveis, em especial com a destruição de 

grande parte do molhe de proteção, com a destruição do muro cortina e parte 

substancial do pavimento e cais acostável da zona do porto comercial. Ainda se 

registou a perda total do edifício da Portos dos Açores. 

Face à dimensão dos estragos, deslocou-se para as Flores uma equipa técnica 

da Portos dos Açores, composta por profissionais da área de manutenção e 

equipamentos e de infraestruturas e direção de operações portuárias.  

Deste modo, a 3 de outubro de 2019, realizaram-se os primeiros mergulhos 

técnicos para avaliação da bacia portuária, bem como os trabalhos de remoção 

imediata de destroços que se encontravam no terrapleno do porto. Foram 

igualmente mobilizadas duas gruas e maquinaria pesada de privados, que foram 

usadas nas ações de limpeza imediata e serviram de apoio à operação de 

remoção de material que se encontrava na bacia do porto, de modo a libertar 

espaço para facilitação das operações portuárias. 

Nesse mesmo dia, e sendo mais uma medida de resposta imediata, o Governo 

Regional dos Açores declarou a situação de crise energética, pelo Despacho n.º 

1593/2019 de 3 de outubro de 2019, com vista a garantir os abastecimentos 

energéticos essenciais ao funcionamento de um conjunto de serviços 

estruturantes da Região Autónoma dos Açores, dos setores prioritários da 

economia local e à satisfação das necessidades fundamentais da população das 

ilhas das Flores e do Corvo. 
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A declaração de situação de crise energética foi justificada pelos estragos 

causados no porto das Lajes das Flores, já que o abastecimento de combustível 

por via marítima ao Grupo Ocidental estaria impossibilitado pela via normal e 

anteriormente utilizada, circunstâncias que poderiam provocar sérias 

dificuldades na distribuição dos combustíveis nas ilhas das Flores e do Corvo; 

No despacho conjunto da Vice-presidência, Emprego e Competitividade 

Empresarial, da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas e da 

Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, o Governo estabeleceu 

que a situação de crise energética vigorava para o período compreendido entre 

as 19h00 do dia 2 de outubro de 2019 e as 23h59 do dia 31 de outubro de 2019, 

fixou limites ao abastecimento em postos de abastecimento e definiu as 

entidades prioritários no abastecimento. 

Ainda a 3 de outubro de 2019, e fruto de um pedido do Governo Regional dos 

Açores, através da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, o 

Estado-Maior-General das Forças Armadas, em comunicado, informou que na 

madrugada do dia 4 de outubro de 2019, partiria uma aeronave C-130 com uma 

brigada hidrográfica, composta por sete militares e uma tonelada de material 

hidrográfico, uma equipa de quatro mergulhadores, um bote e um veículo 

submarino operado remotamente, bem como três fuzileiros com apoio de drones 

a bordo. Estes militares tinham como objetivo e missão a verificação das 

condições de acessibilidade do porto das Lajes das Flores. 

No mesmo dia, partiram para as Flores o navio abastecedor “Bérrio” e a fragata 

“Álvares Cabral” com 80 e 200 militares respetivamente, transportando material 

diverso de apoio a emergências civis. Da guarnição da fragata faziam parte 25 

fuzileiros com oito botes e seis mergulhadores, com a finalidade de apoiar no 

fornecimento de combustíveis e bens de primeira necessidade. 

A 4 de outubro de 2019, o Governo Regional dos Açores informou que foi reposta 

a circulação em quase todos os troços de estradas regionais, ficando apenas 

condicionadas algumas estradas nas ilhas do Faial e do Pico. 
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A 9 de outubro de 2019, e fruto dos trabalhos de limpeza e remoção de destroços 

realizados de forma excecional e célere por parte da Portos dos Açores, com a 

colaboração de outras entidades anteriormente referidas, a autoridade marítima 

publicou edital onde autoriza a reabertura do porto das Lajes das Flores, 

Estes trabalhos iniciais foram fundamentais para a reabertura do porto, de forma 

condicionada, a navios de 60 metros de comprimento e 4 metros de calado, 

balizando a operação portuária até à existência de melhores condições, 

decorrentes dos trabalhos de limpeza que iriam prosseguir nos próximos tempos. 

Nesse mesmo dia, fruto de um esforço conjunto entre as Forças Armadas, a 

Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas e a Portos dos Açores, e 

a título excecional, desembarcaram 10 toneladas de gás e 20 toneladas de 

diversos géneros de 1ª necessidade, distribuídos entre as ilhas das Flores e do 

Corvo. 

A 11 de outubro de 2019 foram descarregadas duas cisternas de combustível no 

porto das Lajes das Flores, num total de 40 mil litros. O navio “Paulo da Gama”, 

da empresa TMG, foi assim o primeiro a operar no porto das Lajes das Flores 

nas condições após o Furacão Lorenzo, dando uma resposta imediata às 

necessidades da população da ilha das Flores. 

Nesse mesmo dia, a 11 de outubro de 2019, e face à dimensão e ao montante 

dos prejuízos resultantes da passagem do Furacão Lorenzo, o Governo dos 

Açores, reunido em Conselho do Governo Regional, em Ponta Delgada, decidiu: 

 decretar a situação de Calamidade Pública Regional; 

 solicitar solidariedade do Estado para com a Região, tendo em vista os 

meios financeiros necessários para a reconstrução e recuperação, 

nomeadamente de infraestruturas; 

 solicitar que seja pedido pelo Estado Português à União Europeia a 

ativação do Fundo de Solidariedade da União Europeia, nos termos 
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aplicáveis às regiões ultraperiféricas e que prevê um montante de apoio 

correspondente a 2,5% do montante dos prejuízos; 

 solicitar reunião com o Governo da República, que ficou agendada para o 

dia 21 de outubro de 2019; 

 aprovar os critérios e o regime para a atribuição de apoios a cidadãos e a 

empresas afetados por esta catástrofe natural, nomeadamente nas áreas 

da habitação, pesca, agricultura e comércio e serviços; 

 avançar, imediatamente, com o processo conducente à elaboração dos 

projetos de recuperação de infraestruturas da responsabilidade do 

respetivo departamento. 

A 14 de outubro de 2019, o Governo Regional dos Açores tornou pública a 

inventariação dos danos causados pelo Furacão Lorenzo em diversas áreas num 

total de 330 milhões, assumindo como maior prejuízo, de maior gravidade e 

valor, o porto das Lajes das Flores. 

Em menos de 15 dias, após a passagem do Furacão Lorenzo, o Governo 

Regional dos Açores tinha conseguido realizar um conjunto de ações de limpeza 

em todas as ilhas dos Açores, tinha conseguido realizar limpezas no porto das 

Lajes das Flores que permitiram a operação de embarcação do tráfego local 

regional, tinha aprovado em Conselho de Governo regimes de apoios aos 

açorianos afetados, seja na área da habitação, agricultura, pescas, e no 

comercio e serviços, e tinha deliberado avançar com os projetos necessários 

para a recuperação das infraestruturas danificadas. 

Por último, temos de referenciar que ao longo dos trabalhos do Grupo de 

Trabalho do Furacão Lorenzo, quer na audição da Secretária Regional dos 

Transportes e Obras Públicas, Ana Cunha, com a presença do Presidente da 

Portos dos Açores, Miguel Costa, quer na audição do Presidente da Câmara 

Municipal das Lajes das Flores, quer na visita ao porto das Lajes das Flores foi 

questionada a eficácia dos procedimentos adotados pela empresa, quer na 
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remoção de contentores e mercadorias do porto, quer no acondicionamento dos 

equipamentos e contentores na zona do terrapleno do porto. 

Segundo o Presidente da Portos dos Açores, quer em contexto de audição quer 

em visita ao porto das Lajes das Flores, foi referido que foram informados 

formalmente, bem como por telefone, todos os proprietários de embarcações, de 

bens e mercadorias (contentores, veículos, material de casas de aprestos) para 

a necessidade de retirarem os seus bens e mercadorias do porto até às 12h00 

do dia 1 de outubro de 2019.  

Foi referido que houve entidades, empresários e pescadores que removeram os 

seus pertences, mas que alguns optaram por não o fazer, sendo que o número 

reduzido de veículos e/ou equipamentos com capacidade de transporte de 

contentores também terá diminuído a capacidades destes em retirar os seus 

contentores do porto. 

Os equipamentos da Portos dos Açores, nomeadamente a lancha de pilotos, 

gruas, empilhadores e afins, com os restantes contentores e com a lancha Ariel 

da Atlânticoline, foram colocados na zona do porto considerada mais segura, 

denominada por zona de enraizamento do porto, cercados por aduelas de 30 

toneladas, protegidos pelo próprio edifício/armazém da Portos dos Açores, por 

um muro de betão de suporte da estrada de acesso ao porto, e ainda pelo muro 

cortina do porto. 

Foi igualmente explicada, pelo responsável da empresa nas Flores, a criação de 

dois espaços canais, adjacentes às laterais do edifício/armazém para permitir, 

em caso de galgamentos, o escoamento da água para a rampa do porto de 

pescas e para a zona do cais -5 e rampa ro-ro do porto comercial.  

Foi entregue ao Grupo de Trabalho um conjunto de fotografias da preparação e 

acondicionamento dos equipamentos e contentores no porto das Lajes das 

Flores. 
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Edifício/armazém da Portos dos Açores. Fonte: Portos dos Açores 

Na visita ao porto das Lajes das Flores, foi mais uma vez referida e descrita a 

natureza anormal dos eventos, sendo expectável por parte dos responsáveis 

portuários, o galgamento da estrutura pelo mar, de ondas que causassem danos 

no molhe de proteção e no muro de cortina, a ocorrência de destruição de 

algumas zonas do porto, nomeadamente, as mais expostas e mais exteriores, 

mas nunca se pensou que iria existir a destruição do muro de cortina na zona do 

enraizamento do porto, com estrada, muros de suporte e edifício/armazém, onde 

nunca tinham sido registados galgamentos de ondas. 

De realçar que, segundo o Presidente da Portos dos Açores, se registaram 

ondas com mais de 20 metros e com períodos de onda acima dos 20 segundos, 

com a forte possibilidade de as ondas terem projetados rochas e calhaus contra 

o muro cortina, primeiro danificando-o e depois destruindo-o na sua totalidade. 

 

Colocação e acondicionamento de contentores e equipamentos. Fonte: Portos dos Açores 
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Colocação e acondicionamento de contentores e equipamentos. Fonte: Portos dos Açores 

 

Contentores e equipamentos protegidos pelo edifício/armazém da Portos dos Açores e 

cercados por aduelas de 30 toneladas. Fonte: Portos dos Açores. 

 

Contentores e equipamentos protegidos pelo edifício/armazém da Portos dos Açores e 

cercados por aduelas de 30 toneladas. Fonte: Portos dos Açores. 
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Acondicionamento da lancha de pilotos da Portos dos Açores 

e protegida pelo edifício/armazém. Fonte: Portos dos Açores. 

 

 

Acondicionamento do empilhador da Portos dos Açores 

e protegido pelo edifício/armazém. Fonte: Portos dos Açores. 
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2. Levantamento dos prejuízos provocados pelo Furacão Lorenzo 

Após a passagem do Furacão Lorenzo e durante o período de limpeza da maioria 

das zonas afetadas, o Governo Regional dos Açores deu nota pública de que 

teria iniciado o levantamento dos prejuízos da dependência de cada um dos 

setores da governação. 

No dia 14 de outubro de 2019, o Governo Regional dos Açores apresentou o 

balanço dos estragos provocados pela passagem do Furacão Lorenzo pelos 

Açores, que ascendiam a cerca de 330 milhões de euros, em áreas como as 

infraestruturas portuárias e de apoio à atividade portuária, a rede viária e outros 

equipamentos públicos, a habitação, as pescas, a agricultura e o setor 

empresarial privado. 

O Grupo de Trabalho do Furacão Lorenzo solicitou ao Governo Regional dos 

Açores o relatório dos levantamentos feitos pelo Governo e pelos Municípios, 

bem como a calendarização prevista para os investimentos de reposição e/ou 

recuperação da situação, que reflete o montante total de 313.327.686,07€, o 

qual, será acrescido de IVA nas infraestruturas portuárias, segundo a resposta 

do Governo Regional dos Açores. 

O documento enviado encontra-se anexado ao presente relatório. 

 

2.1. Avaliação dos prejuízos por Entidade 

Da análise do relatório remetido, concluímos que a quase totalidade dos 

prejuízos, 93,7% do valor total em euros, é da responsabilidade da Secretaria 

Regional dos Transportes e Obras Públicas, com cerca de 293,7 milhões de 

euros de prejuízos registados essencialmente em infraestruturas portuárias e de 

apoio à atividade portuária. 
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Valor Estimado dos Prejuízos por Entidade (€) 

Entidade Valor Estimado dos Prejuízos (€) Peso Relativo (%) 
   

SRAF 929 511,75 € 0,3% 

SREAT 1 280 300,00 € 0,4% 

SREC 650 319,69 € 0,2% 

SRMCT 11 733 359,64 € 3,7% 

SRSS 703 731,69 € 0,2% 

SRTOP 293 670 230,55 € 93,7% 

VPGECE 319 777,85 € 0,1% 

Municípios 4 040 454,90 € 1,3% 
   

Total: 313 327 686,07 € Fonte: Relatório GRA 
 

A situação do porto das Lajes das Flores assume maior gravidade e 

protagonismo, tendo em conta o grau de destruição verificado, estimando-se que 

o prejuízo registado possa chegar a quase 190 milhões de euros, incluindo as 

medidas provisórias de proteção para a operação portuária e equipamentos. De 

referir que na ilha das Flores, o porto de Santa Cruz também foi afetado, 

nomeadamente a obra em curso, com uma estimativa de 2,5 milhões de euros 

de prejuízos. 

Destaque ainda para os danos no manto de proteção e na cabeça do molhe em 

Santa Maria, os danos no manto de proteção do molhe e muro cortina em São 

Miguel, os danos no manto de proteção do Porto das Pipas e os danos no manto 

do molhe de proteção e muro cortina do porto das Lajes do Pico. 

A Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, com 11,7 milhões de euros 

de prejuízos, é a segunda entidade com mais prejuízos devido à passagem do 

Furacão Lorenzo, com as infraestruturas portuárias de apoio ao setor das 

pescas, com 5,3 milhões de euros, e os galgamentos da orla costeira, com 6,2 
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milhões de euros, a representarem a quase totalidade dos prejuízos desta área 

governativa. 

A Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo apresenta 1,3 milhões de 

euros de prejuízos, relativamente aos danos no passadiço e balneário da praia, 

e no acesso e aquário de Porto Pim. 

A Secretaria Regional da Agricultura e Florestas estimou cerca de 929 mil euros 

de prejuízos nas ilhas das Flores, Faial, São Jorge, Graciosa, Pico e Terceira, 

em especial em áreas como a produção de milho, a fruticultura, horticultura e 

floricultura, mas também em diversas infraestruturas de apoio ao setor agrícola. 

Na área da competência da Secretaria Regional da Solidariedade Social foram 

estimados cerca de 703 mil euros de prejuízos na área da habitação nas ilhas 

do Faial, Flores, Graciosa, Pico e São Jorge. 

A Secretaria Regional da Educação e Cultura apresentou uma estimativa de 

prejuízos de 650 mil euros que se referem a trabalhos de reparações de 

coberturas da Escola Secundária Manuel de Arriaga. 
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Relativamente aos prejuízos no setor empresarial privado das Flores, Corvo, 

Faial e Pico, o montante estimado foi de 320 mil euros, sendo da área da 

competência da Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade 

Empresarial. 

Por último, há que referir que o relatório também inclui os valores com os 

prejuízos estimados pelos Municípios, nomeadamente, o Município das Lajes 

das Flores, da Horta, da Madalena, das Lajes do Pico, das Velas e de Angra do 

Heroísmo, com um valor total superior a 4 milhões de euros. 

Os prejuízos são essencialmente em muros de suporte e pavimentos de vias, 

em zonas balneares, em edifícios e equipamentos públicos, e em outras zonas 

da orla costeira danificadas por galgamentos do mar. 

 

Valor Estimado dos Prejuízos da SRTOP 

Subdepartamento Valor Estimado dos Prejuízos (€) Peso Relativo (%) 
   

Portos dos Açores 257 096 000,00 € 87,5% 
   

Lajes das Flores 188 058 000,00 € 73,1% 

Ponta Delgada 28 445 000,00 € 11,1% 

Vila do Porto 16 780 000,00 € 6,5% 

Lajes do Pico 15 500 000,00 € 6,0% 

Angra do Heroísmo 4 300 000,00 € 1,7% 

Santa Cruz das Flores 2 500 000,00 € 1,0% 

Horta 1 185 000,00 € 0,5% 
   

DRT 34 360 363,36 € 11,7% 
   

Transporte Marítimo – Flores 34 239 116,00 € 99,6% 
   

DROPC 2 213 867,19 € 0,8% 
   

Total: 293 670 230,55 € Fonte: Relatório GRA 
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Os prejuízos estimados da competência da SRTOP correspondem 

essencialmente a prejuízos em infraestruturas e equipamentos da 

responsabilidade da empresa Portos dos Açores, com 257 milhões de euros 

(87,5%), destacando-se os valores dos prejuízos no porto das Lajes das Flores, 

com cerca de 188 milhões de euros. 

Ainda nas infraestruturas e equipamentos portuários, destaque para os prejuízos 

no porto de Ponta Delgada, no porto da Vila do Porto e no porto das Lajes do 

Pico. 

Da responsabilidade da Direção Regional dos Transportes, com 11,7% dos 

prejuízos totais da SRTOP, destaque para o Transporte Marítimo de Mercadorias 

para a ilha das Flores, consequência da destruição do porto comercial das Lajes 

das Flores, tornando-o inoperacional para o transporte da responsabilidade da 

cabotagem insular, com um valor estimado superior a 34 milhões de euros de 

prejuízo. 

Por último, a Direção Regional das Obras Públicas e Comunicações teve 

prejuízos reduzidos, 2,2 milhões de euros, nomeadamente em taludes, muros 

de suporte, sinalização e sistemas de drenagem de estradas regionais próximas 

da orla costeira das ilhas do Faial, Pico e Flores. 

Os prejuízos estimados da competência da SRMCT correspondem 

essencialmente a prejuízos em infraestruturas portuárias e equipamentos da 

responsabilidade da Direção Regional das Pescas, com 5,3 milhões de euros 

(45,3%) e em zonas de orla costeira da responsabilidade da Direção Regional 

dos Assuntos do Mar, com 6,2 milhões de euros. 

Na área da competência da DRAM, destaque para os prejuízos na zona do 

Pasteleiro, Porto Pim, Castelo Branco e Feteira, na ilha do Faial, que 

representam quase 70% do total desta entidade, sendo tudo zonas em que o 

galgamento da orla costeira provocou danos em taludes, muros de suporte, 

estradas, equipamentos e habitações particulares. 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

 
Grupo de Trabalho do Furacão Lorenzo 

 
 35 

 

Valor Estimado dos Prejuízos da SRMCT 

Subdepartamento Valor Estimado dos Prejuízos (€) Peso Relativo (%) 
   

DRAM 6 242 200,00 € 53,2% 
   

Pasteleiro - Faial 1 770 000,00 € 28,4% 

Porto Pim - Faial 1 180 000,00 € 18,9% 

Castelo Branco - Faial 826 000,00 € 13,2% 

Feteira - Faial 590 000,00 € 9,5% 

Calheta de Nesquim – Pico 236 000,00 € 3,8% 
   

DRP 5 318 139,64 € 45,3% 
   

Ribeiras – Pico 3 540 000,00 € 66,6% 

Varadouro - Faial 590 000,00 € 11,1% 

Calhau - Pico 354 000,00 € 6,7% 

São Mateus - Pico 236 000,00 € 4,4% 

São Mateus - Terceira 236 000,00 € 4,4% 
   

Lotaçor 173 020,00 € 1,5% 
   

Total: 11 733 359,64 € Fonte: Relatório GRA 
 

Na área da competência da DRP, destaque para os prejuízos no porto de pesca 

das Ribeiras, do Calhau e de São Mateus na ilha do Pico, do Varadouro na ilha 

do Faial e em São Mateus na ilha Terceira, com danos nos molhes de proteção, 

nas rampas de varagem, nos pavimentos e muros adjacentes, que representam 

quase 5 milhões de euros de prejuízos. 

Por último, a Lotaçor teve prejuízos reduzidos, cerca de 173 mil euros, 

nomeadamente em casas de aprestos, postos de recolha e gruas da sua 

competência nas ilhas do Pico, Faial, Flores e Graciosa. 
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2.2. Avaliação dos prejuízos por ilha 

Da análise do relatório remetido, e realizando uma análise por ilha da estimativa 

dos prejuízos identificados, concluímos que a grande maioria do valor dos 

prejuízos são referentes à ilha das Flores (72,2%) com 225 milhões de euros, 

relativos essencialmente ao porto das Lajes das Flores, ao Porto das Poças 

(Santa Cruz das Flores) e ao transporte marítimo de mercadorias. 

A segunda ilha com maior valor de prejuízo foi São Miguel, com 28,5 milhões de 

euros, que se destinam quase na totalidade, ao porto de Ponta Delgada, da 

competência e responsabilidade da Portos dos Açores. 

A ilha do Pico apresentou quase 23 milhões de euros de prejuízos, sendo a maior 

parte referente ao porto das Lajes do Pico e os restantes valores essencialmente 

distribuídos por portos de pescas, zonas balneares e zonas de proteção de orla 

costeira ao longo de toda a costa sul da ilha do Pico, da competência da Direção 

Regional das Pescas, da Direção Regional dos Assuntos do Mar, dos Municípios 

da Madalena e das Lajes do Pico. 

Valor Estimado dos Prejuízos por Ilha (€) 

Ilha Valor Estimado dos Prejuízos (€) Peso Relativo (%) 
   

Corvo 359 391,49 € 0,1% 

Flores 225 408 119,74 € 72,2% 

Faial 11 406 599,84 € 3,7% 

Pico 22 960 245,70 € 7,3% 

São Jorge 745 550,00 € 0,2% 

Graciosa 126 500,00 € 0,0% 

Terceira 6 137 267,55 € 2,0% 

São Miguel 28 474 500,00 € 9,1% 

Santa Maria 16 780 000,00 € 5,4% 
   

Total: 312 398 174,32 € * Fonte: Relatório GRA 
* diferença resulta da não distribuição por ilha dos valores da SRAF 
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De seguida, temos a ilha de Santa Maria, com 16,8 milhões de euros, totalmente 

destinados ao porto de Vila do Porto. 

A ilha do Faial apresentou cerca de 11,4 milhões de euros de prejuízos, sendo 

os valores distribuídos por zonas de proteção da orla costeira, zonas balneares, 

portos de pescas, habitações particulares, da competência da Direção Regional 

dos Assuntos do Mar, da Direção Regional do Ambiente, da Direção Regional 

das Pescas, da Direção Regional da Habitação e do Município da Horta. 

De seguida, temos a ilha Terceira, com 6,1 milhões de euros, essencialmente 

destinados ao Porto das Pipas e Marina de Angra do Heroísmo, e a prejuízos ao 

longo da costa sul do Município de Angra do Heroísmo, sejam zonas balneares 

ou zonas de galgamento de estradas municipais. 

Por último, há que referir que as ilhas de São Jorge, Corvo e Graciosa, 

apresentam valores de prejuízos diminutos quando comparadas com as 

restantes ilhas, tendo sido São Jorge e Graciosa mais afetadas pelos efeitos do 

vento forte, seja na parte agrícola, seja na parte da habitação de particulares, 

enquanto que o Corvo apresenta prejuízos devido à forte ondulação, com o 

galgamento da orla costeira e com necessidades de reparação de 

infraestruturas, nomeadamente no Porto do Boqueirão e no Porto Novo. 
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2.3. Avaliação dos prejuízos por Município 

Da análise do relatório remetido, concluímos que 90% dos prejuízos 

apresentados são da ilha Terceira, do Pico e do Faial, sendo maioritariamente 

associados a fenómenos de galgamento do mar em zonas da orla costeira e 

zonas balneares localizadas na parte sul das referidas ilhas. 

Valor Estimado dos Prejuízos por Município (€) 

Município Valor Estimado dos Prejuízos (€) Peso Relativo (%) 
   

Lajes das Flores 100 000,00 € 2% 

Horta 798 759,70 € 19,8% 

Madalena 305 018,05 € 7,5% 

Lajes do Pico 935 409,60 € 23,2% 

Velas 300 000,00 € 7,4% 

Angra do Heroísmo 1 601 267,55 € 39,6% 
   

Total: 4 040 454,90 € Fonte: Relatório GRA 

 

O Município de Angra do Heroísmo foi o que apresentou maior valor de prejuízos, 

com 1,6 milhões de euros, localizados essencialmente no lugar do Biscoitinho 

(contíguo ao porto de pescas de São Mateus), na Estrada 1-1º, Lugar da Vila 

Maria e o Forte Grande, na zona litoral da freguesia do Porto Judeu, na zona 

costeira da Baía da Salga, na Fajã do Fisher e na zona de banhos da Ajuda. 

De seguida, temos o Município das Lajes do Pico, com 935 mil euros de prejuízos 

estimados, essencialmente referentes a zonas costeiras e zonas balneares. Os 

principais prejuízos referem-se à zona balnear da Fonte, à área do Penedo 

Negro e Avenida, aos vãos da fachada e dos equipamentos no interior do Centro 

de Artes e Ciências do Mar (antiga Fábrica da Baleia), ao Forte Santa Catarina, 

à zona do Portinho e muro de contenção da Rua do Castelo, à Piscina de Santa 

Cruz - Ribeiras, à zona balnear da Poça das Mujas (Calheta do Nesquim). 
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O Município da Horta apresentou quase 800 mil euros de prejuízos estimados, 

localizados essencialmente na zona balnear de Castelo Branco, na frente de mar 

do Varadouro, na frente de mar da Feteira, na cobertura dos armazéns e da 

piscina municipal. 

De seguida temos o Município da Madalena, com 305 mil euros de prejuízos 

estimados, essencialmente referentes a zonas costeiras e zonas balneares, 

localizadas na zona da Pontinha - Areeiro, na zona balnear e no Porto Novo - 

São Mateus, na Piscina da Criação-Velha (Laja das Rosas), na zona de São 

Caetano, na zona da Candelária e na Rua Rodrigo Guerra. 

O Município das Velas apresentou quase 300 mil euros de prejuízos estimados, 

localizados essencialmente no Edifício Sol (Rosais), em caminhos municipais e 

agrícolas. 

 

Por último, o Município das Lajes das Flores apresentou cerca de 100 mil euros 

de prejuízos, referentes à necessidade de reparação de muros, passeios e 

asfalto na avenida municipal da Fajã Grande. 
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Valor Estimado dos Prejuízos por Município (€)
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3.  Planeamento e Programação das respostas aos prejuízos provocados 
pelo Furacão Lorenzo 

Face à dimensão e ao montante dos prejuízos resultantes da passagem do 

Furacão Lorenzo, o Governo dos Açores, reunido em Conselho do Governo 

Regional, em Ponta Delgada, a 11 de outubro de 2019, e decidiu: 

 decretar a situação de Calamidade Pública Regional; 

 solicitar, nos termos da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, que seja 

acionada a solidariedade do Estado para com a Região, tendo em vista 

os meios financeiros necessários para a reconstrução e recuperação, 

nomeadamente de infraestruturas; 

 solicitar que seja pedido pelo Estado Português à União Europeia a 

ativação do Fundo de Solidariedade da União Europeia, nos termos 

aplicáveis às regiões ultraperiféricas e que prevê um montante de apoio 

correspondente a 2,5% do montante dos prejuízos; 

 solicitar reunião com o Governo da República, que ficou agendada para o 

dia 21 de outubro de 2019. 

O Governo dos Açores decidiu também aprovar os critérios e o regime para a 

atribuição de apoios a cidadãos e a empresas afetados por esta catástrofe 

natural, nomeadamente nas áreas da habitação, pesca, agricultura e comércio e 

serviços, que serão individualmente analisados e avaliados. 

No caso da habitação, foi aprovado o regime excecional de apoio social de 

emergência, que pode ir até 100 por cento do valor dos estragos e que se destina 

aos agregados familiares que se encontrem em situação de comprovada 

carência de recursos nas ilhas do Faial, Flores, Pico, São Jorge e Graciosa. 

Por outro lado, foi aprovado um apoio extraordinário destinado a compensar os 

prejuízos registados em equipamentos de apoio à pesca, que corresponde a 75 
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por cento das despesas elegíveis, na parte não comparticipada por seguros ou 

não objeto de cobertura de seguro. 

Relativamente ao setor agrícola, foi aprovado um apoio que prevê a atribuição 

de uma comparticipação até um máximo de 75 por cento do montante dos 

estragos verificados em produções agrícolas e em infraestruturas, como é o caso 

de estufas, tendo sido também aprovado o apoio a equipamentos, instalações e 

mercadorias de empresas do setor do comércio e serviços, que serão apoiadas 

até 75 por cento das despesas elegíveis. 

Por último, foi dada a orientação aos membros do Governo para avançarem, 

imediatamente, com o processo conducente à elaboração dos projetos de 

recuperação de infraestruturas da responsabilidade do respetivo departamento. 

 

3.1. Medidas e Ações do Governo Regional dos Açores 

3.1.1. Medidas de apoio ao setor empresarial 

O Governo Regional dos Açores, considerando as condições meteorológicas 

adversas, de cariz anómalo e imprevisível, que se verificaram nas ilhas dos 

Grupos Ocidental e Central da Região Autónoma dos Açores nos dias 1 e 2 de 

outubro de 2019, em consequência da passagem do Furacão Lorenzo, das quais 

resultaram prejuízos consideráveis em diversas empresas situadas naquelas 

ilhas, nomeadamente nas suas instalações, stock de mercadorias e 

equipamentos, e de forma a dar resposta urgente, aprovou um regime excecional 

de apoio que assegure a minimização dos efeitos destas intempéries nas 

empresas sinistradas e que propicie as condições necessárias à célere 

reposição da normalidade do seu funcionamento. O regime excecional foi 

publicado a 18 de outubro de 2019, através da Resolução do Conselho do 

Governo n.º 113/2019. 

O regulamento aprovado, estabeleceu o regime excecional de apoio 

extraordinário às empresas sinistradas na sequência da passagem do Furacão 
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Lorenzo, nos dias 1 e 2 de outubro de 2019, nas ilhas dos Grupos Ocidental e 

Central e visa apoiar os danos sofridos nas suas instalações, mercadorias e 

equipamentos. 

Posteriormente, e de acordo com a Resolução do Conselho do Governo n.º 

44/2020 de 2 de março de 2020, veio determinar que os prejuízos ou a variação 

de resultados líquidos obtidos pelas empresas localizadas nas ilhas das Flores 

e do Corvo, nas áreas de comércio, indústria e serviços, são também apoiados 

nos termos e com os critérios a aprovar em resoluções do Conselho do Governo 

Regional. 

Segundo resposta do Governo Regional dos Açores ao Grupo de Trabalho do 

Furacão Lorenzo, o montante global dos prejuízos do setor empresarial local 

atingiu, a 29 de maio de 2020, 587.303,33€, sendo de notar que, no âmbito do 

impacto dos prejuízos nos resultados líquidos, faltava determinar os montantes 

de apoio a sete empresas, pelo facto de a Câmara do Comércio e Indústria da 

Horta estar a aguardar a entrega de documentos contabilísticos imprescindíveis 

aos cálculos. 

Para atingir os objetivos propostos no regulamento aprovado, o Governo 

Regional dos Açores celebrou contrato com a Câmara de Comércio e Indústria 

da Horta (CCIH), no valor de 74 mil euros, entidade que representa os 

empresários das ilhas das Flores e do Corvo, como responsável pelo processo 

de divulgação, de preparação e de ajuda na concretização de candidaturas, para 

futuro pagamento das indemnizações decorrentes dos prejuízos. 

Em audição no Grupo de Trabalho do Furacão Lorenzo, a CCIH informou que 

realizou sessões de esclarecimento nas ilhas das Flores e do Corvo, de forma a 

apresentar o regulamento e definir um modelo de candidatura que fosse flexível 

e simples, que permitisse da melhor forma possível garantir rigor, transparência 

e celeridade em todo o processo. 

A CCI da Horta recorreu a gabinete técnico de consultoria para análise da 

informação prestada pelos empresários, de modo a garantir uma análise rigorosa 
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dos relatórios e contas, balancetes, faturas de encomendas, mercadorias e bens 

perecíveis, de forma a aferir os prejuízos decorrentes da irregularidade do 

abastecimento ao Grupo Ocidental. 

Referiu na audição que existiu abertura e uma intenção clara de manter o 

processo flexível, quer em termos de anos de análise e referência, quer em 

termos de documentos e informação, quer ainda em termos de prazos de 

entrega por parte dos empresários, com o objetivo de integrar o maior número 

de candidaturas. 

O gabinete contratado tinha a intenção de visitar os empresários afetados, mas, 

por via da situação da pandemia da COVID-19, este acompanhamento só foi 

possível de forma virtual e por meios informáticos. 

No processo foi ainda referido que foi garantido sempre um período de audiência 

prévia, de esclarecimento e de reclamações por parte dos empresários, de forma 

a garantir o contraditório e a correta justificação dos vários pontos de vista. 

Na audição do dia 20 de abril de 2020, foi referido que tinham 11 candidaturas 

finalizadas e já enviadas para pagamento, encontrando-se 7 em análise e uma 

a aguardar documentação, estando a CCIH a finalizar todos os processos, mas 

manifestando sempre abertura em receber mais candidaturas e apoiar mais 

empresários que se considerem lesados pela situação. 

A CCIH referiu que a decisão do Governo Regional dos Açores de incluir, para 

além dos prejuízos dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, os 

prejuízos do mês de janeiro de 2020 no processo de indemnização, uma vez que 

o navio "Malena" só iniciou atividade a meio do mês de janeiro, e uma vez que o 

Corvo também só teve abastecimento em final de janeiro, levou a uma maior 

demora no processo, já que os balancetes e contas de janeiro 2020 só estão 

disponíveis em março de 2020. 
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De acordo com a audição, constata-se alguma diferença entre o número de 

empresários presentes nas sessões públicas realizadas pela CCIH e o número 

efetivo de candidaturas apresentadas e apoiadas. 

A CCIH considerou que a metodologia adotada permitiu cumprir com o objetivo 

de indemnizar os empresários das ilhas das Flores e do Corvo pelos prejuízos 

decorrentes da irregularidade do abastecimento, em consequência da destruição 

do porto das Lajes das Flores e das alterações na operação de abastecimento. 

O Grupo de Trabalho do Furacão Lorenzo solicitou ao Governo Regional dos 

Açores cópia do contrato celebrado com a CCIH, a qual se encontra em anexo 

ao presente relatório. 

Por último, há que referir que a CCIH, quando questionada, não se mostrou 

disponível para divulgar o valor pago ao gabinete técnico contratado, 

argumentando ser informação de foro interno e respeitante aos seus associados. 

Nas visitas ao setor empresarial das Flores registámos um conjunto de 

empresários satisfeitos com a medida implementada e com o valor da 

indemnização recebida, e um conjunto de empresários menos satisfeitos, 

principalmente com o processo de candidatura, na dificuldade de apresentação 

e justificação dos prejuízos, nomeadamente dos prejuízos ligados ao setor da 

construção civil. 

Ao longo das visitas aos empresários foi transmitido o pagamento das 

indeminizações, o que pressupõe uma execução de 100% dos valores apurados 

por empresa/empresário. 

 

3.1.2. Medidas de apoio ao setor agrícola 

O Governo Regional dos Açores, através da Resolução do Conselho do Governo 

n.º 114/2019 de 18 de outubro de 2019, aprovou o regime excecional de apoio 

extraordinário destinado ao restabelecimento do potencial produtivo, de 

produção agrícola, recuperação de infraestruturas e à compensação por perdas 
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relevantes nas culturas, das explorações afetadas na sequência da passagem 

do Furacão Lorenzo, nos dias 1 e 2 de outubro de 2019, nas ilhas dos Grupos 

Ocidental e Central. 

O apoio regulamentado destina-se a compensar os seguintes prejuízos:  

 perda de produção e do potencial produtivo em culturas;  

 destruição de infraestruturas e de bens diretamente associados ao 

aparelho produtivo agrícola e/ou pecuário; 

 arrastamento de solos e queda de muros de suporte e de divisão das 

parcelas agrícolas.  

Foram considerados elegíveis as seguintes despesas ou prejuízos causados 

pela intempérie:  

 reconstrução e recuperação de infraestruturas de apoio à produção;  

 reposição do potencial de produção afetado;  

 quebras de produção em diversas culturas. 

Foi definido que o apoio financeiro a conceder corresponde a um montante 

máximo de 75% dos danos causados em culturas e estruturas de apoio à 

produção, reveste a forma de apoio não reembolsável e será calculado em 

função dos prejuízos efetivamente verificados e devidamente inventariados 

pelos Serviços de Desenvolvimento Agrário de Ilha. 

O Grupo de Trabalho do Furacão Lorenzo solicitou ao Governo Regional dos 

Açores os valores dos prejuízos, número de candidaturas aos apoios criados e 

sua execução. 

Em resposta, o Governo Regional dos Açores, a 20 de maio de 2020, informou 

que ao abrigo da Resolução do Conselho do Governo n.º 114/2019, de 18 de 

outubro, foram apresentadas 210 candidaturas, num montante previsto de 

investimento de 462.511,63€, das quais foram já aprovadas 171 candidaturas e 

pagas 167, no montante de 303.437,01€. 
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Em audição, no dia 17 de julho de 2020, o Secretário Regional da Agricultura e 

Florestas, Eng. João Ponte, confirmou as 210 candidaturas e o valor global de 

apoio previsto, das quais se encontram pagos 323 mil euros, o que representa 

uma execução de 70%, estando 36 candidaturas a aguardar entrega de 

comprovativos de despesas, o que, nos casos de recuperação de infraestruturas, 

só se concretizará após a realização e comprovativo da execução do 

investimento. Informou ainda que 3 produtores agrícolas desistiram da 

candidatura. 

Posteriormente, através da Portaria n.º 77/2019, de 28 de outubro, republicada 

pelas Portarias n.º 3/2020, de 7 de janeiro e Portaria n.º 7/2020, de 29 de janeiro, 

o Governo Regional dos Açores estabeleceu um regime de apoio extraordinário 

a conceder à aquisição de produto de categoria fibrosa destinado à alimentação 

do efetivo pecuário das Ilhas das Flores e do Corvo. 

Este apoio foi criado devido à limitação da produção e diminuição das 

quantidades de alimento forrageiro disponíveis, na sequência dos efeitos do 

Furação Lorenzo e de modo a assegurar as necessidades normais de 

alimentação dos efetivos pecuários das referidas ilhas. 

Em resposta ao Grupo de Trabalho do Furacão Lorenzo, o Governo Regional 

dos Açores informou que apoiou a aquisição de 933 toneladas de palha e fibra 

para alimentação animal nas ilhas das Flores e do Corvo, num montante de apoio 

de 70 mil euros. 

Por último, o Governo Regional dos Açores, através da Portaria n.º 45/2020 de 

22 de abril, regulamentou a atribuição de um apoio extraordinário aos produtores 

agropecuários das ilhas das Flores e do Corvo, destinado a compensar as 

perdas decorrentes das dificuldades de escoamento e transporte de animais 

vivos, na sequência da passagem pelos Açores do Furacão Lorenzo nos dias 1 

e 2 de outubro de 2019. 
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O apoio financeiro regulamentado reveste a forma de apoio não reembolsável e 

resulta da aplicação de uma fórmula, tendo por base a atribuição a cada animal 

de um montante de 0,90€ (noventa cêntimos) por dia, atendendo a que serão: 

 considerados o número de dias que o animal permaneceu na exploração 

entre 9 de outubro de 2019 e 28 de fevereiro de 2020; 

 elegíveis os produtores agropecuários que detiveram o animal por um 

período igual ou superior a 7 (sete) dias; 

 considerados os animais com idade superior a 6 (seis) meses à data da 

sua expedição; 

 contabilizados os dias contados a partir da data em que cada animal tenha 

atingido os 6 (seis) meses de idade. 

O Governo Regional dos Açores, em resposta por escrito ao Grupo de Trabalho 

do Furacão Lorenzo, informou que, ao abrigo da referida portaria, foram 

apresentadas 173 candidaturas, das quais 166 foram aprovadas e 7 foram 

reprovadas por não cumprirem os requisitos estabelecidos. 

Das candidaturas aprovadas, 133 foram já processadas para pagamento, num 

montante de 73.226,30€, 9 candidaturas não foram processadas por não 

atingirem o valor mínimo para pagamento (50€) e 24 aguardam 

informação/elementos dos beneficiários para que se possa proceder à sua 

análise. 

Na audição do Secretário Regional da Agricultura e Florestas foi referido que 

foram abrangidos 1366 animais, no âmbito da compensação por perdas pelas 

dificuldades de escoamento de bovinos das ilhas das Flores e do Corvo, num 

valor global de quase 90 mil euros. 

No total, no setor agrícola, assistimos a uma execução de 483 mil euros de 

apoios executados, de um total de 622 mil euros aprovados, o que corresponde 

a uma execução de 77,7%, estando os restantes valores dependentes da 

entrega de comprovativos dos investimentos. 
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3.1.3. Medidas de apoio na área da Habitação 

O Governo Regional dos Açores, através da Resolução do Conselho do Governo 

n.º 115/2019 de 18 de outubro de 2019, aprovou com caráter urgente o regime 

excecional de apoios a conceder na área da Habitação e do Apoio Social de 

Emergência, na sequência da passagem do Furacão Lorenzo, que assolou as 

ilhas do Faial, Flores, Pico, São Jorge e Graciosa, a 1 e 2 de outubro de 2019. 

O objetivo do Governo seria o de minimizar, no imediato, as situações detetadas 

e garantir condições de habitabilidade às habitações sinistradas. 

O regulamento aprovado na área da Habitação define as condições de acesso 

ao apoio, sendo o apoio aferido em função da descrição dos trabalhos a 

executar, respetivas medições e quantidades, atendendo aos levantamentos e 

orçamentos realizados pelos serviços da Direção Regional da Habitação, por 

altura daquela intempérie, na sequência das vistorias realizadas às moradias 

sinistradas. 

O regulamento define ainda a exclusão de candidatos e respetivos agregados 

familiares que respeitem a habitações cujos danos sofridos tenham sido objeto 

de cobertura integral por seguros e que sejam entregues após o termo do prazo 

de candidatura previsto em 30 dias. 

O apoio pode, no entanto, ser concedido em casos de cobertura parcial por 

seguro, sendo cada candidatura analisada nos termos gerais, tendo em 

consideração apenas a parte não objeto de cobertura. 

Na audição da Secretaria Regional da Solidariedade Social, Andreia Cardoso 

informou que foram formalizadas 43 candidaturas ao regime excecional de apoio 

na área da Habitação, que a 23 de abril foram publicados em Jornal Oficial da 

Região Autónoma dos Açores, no Extrato de Despacho n.º 104/2020, com o valor 

dos apoios a todas as famílias sinistradas que concorreram e cujos apoios foram 

deferidos. 
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Referiu que são 37 os beneficiários, no montante total de 224.628,39 euros, 

divididos em: 

 Faial - 81.946,82 euros para 20 beneficiários; 

 Graciosa - 8.900,00 euros para 5 beneficiários; 

 Pico - 1.300,00 euros para 1 beneficiário; 

 Flores - 29.890,00 euros para 1 beneficiário; 

 São Jorge - 192.591,57 euros para 10 beneficiários. 

Informou que, durante o mês de maio de 2020, se procedeu à recolha de 

assinaturas dos contratos de concessão de apoio, tendo sido concluído o 

processo em meados de junho. Nesta fase, os beneficiários já estão a apresentar 

despesas para receber o apoio atribuído, mediante vistoria final e 

processamento da despesa em PLC. Referiu que já se encontram pagos cerca 

de 70 mil euros, correspondentes a 18 pedidos de pagamento. 

Informou que as candidaturas excluídas advêm da situação de possuírem 

seguros que cobriram a totalidade dos custos da recuperação. Decorrente da 

situação da cobertura parcial dos custos de reparação, por parte dos seguros, 

justifica-se a diferença de valores, entre o levantamento inicial e os valores 

atribuídos pela Direção Regional da Habitação. 

Por último, manifestou que já solicitou a realização de uma reavaliação externa 

ao serviço de habitação do Faial aos orçamentos dos Serviços de Habitação e 

aos empreiteiros, para análise de 3 candidaturas da ilha do Faial, que 

evidenciam divergências de valores entre os orçamentos das entidades 

referidas. 

No âmbito de aplicação da atribuição do apoio social de emergência, destinado 

aos agregados familiares que se encontrem em situação de comprovada 

carência de recursos, em resultado da passagem do Furacão Lorenzo, a 

Senhora Secretária informou que foram aprovadas 25 candidaturas em 2019 e 
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uma candidatura em 2020, num total de 107 mil euros de apoios, já totalmente 

executados e pagos (100% de execução). 

Estes apoios sociais de emergência foram concedidos e pagos aos agregados 

familiares identificados pelos serviços do Instituto de Segurança Social dos 

Açores, I.P.R.A., enquanto beneficiários enquadráveis no âmbito do regulamento 

aprovado, sendo de montante variável, a determinar caso a caso, atribuídos de 

uma só vez, e destinando-se a comparticipar as aquisições essenciais e 

emergentes referentes às seguintes despesas: 

 mobiliário, eletrodomésticos e demais equipamentos domésticos 

essenciais; 

 outras não previstas na alínea anterior, consideradas imprescindíveis ao 

estabelecimento de condições mínimas e imediatas de subsistência, 

salubridade ou conforto do agregado familiar em causa. 

Por conseguinte, na audição da Senhora Secretária Andreia Cardoso, constatou-

se também a eficácia e resposta dada no dia, com o realojamento de algumas 

famílias, num trabalho de parceria entre entidades da proteção civil regional e 

municipal, e com as Instituições Privadas de Solidariedade Social que 

garantiram, por exemplo, a alimentação e vestuário às famílias afetadas. 

Por fim, foi também realçado o trabalho dos elementos da proteção civil na 

limpeza das habitações, e dos serviços de habitação na avaliação dos prejuízos 

e reparações. 

 

3.1.4. Medidas de apoio ao setor das Pescas 

O Governo Regional dos Açores, através da Resolução do Conselho do Governo 

n.º 116/2019 de 18 de outubro de 2019, retificada pela Declaração de Retificação 

n.º 12/2019, de 2 de dezembro, aprovou um regime excecional de apoio aos 

pescadores. 
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A Resolução refere que as condições meteorológicas adversas atingiram de 

forma mais intensa as costas sul das ilhas dos Grupos Ocidental e Central, 

provocando danos consideráveis em casas de aprestos situadas no núcleo de 

pesca do porto das Lajes, na ilha das Flores, nos portos de pesca de São Mateus 

e de São João, na ilha do Pico e no porto de pesca da Folga, na ilha Graciosa, 

danificando equipamentos afetos à atividade da pesca armazenados naquelas 

estruturas e causando avultados prejuízos aos pescadores. 

O regulamento que estabeleceu o regime excecional de apoio aos pescadores 

revestiu a forma de subsídio não reembolsável e foi calculado com base nos 

prejuízos efetivamente verificados e devidamente inventariados pela Direção 

Regional das Pescas ou pelas associações de pescadores, na sequência de 

vistorias realizadas às casas de aprestos sinistradas. 

O apoio financeiro atribuído correspondeu a 75% das despesas elegíveis, na 

parte não comparticipada pelos seguros ou não objeto de cobertura de seguro, 

sendo o prazo para apresentação de candidaturas definido até 02 de dezembro 

de 2019. 

Na informação remetida por escrito ao Grupo de Trabalho do Furacão Lorenzo, 

o Governo Regional dos Açores referiu que deram entrada 27 candidaturas, 

todas aprovadas, no montante de 22.466,25 euros, pagas a 29 de janeiro de 

2020:  

 11 de armadores da ilha do Pico; 

 11 de armadores da ilha das Flores; 

 5 de armadores da ilha Graciosa. 

O Governo Regional dos Açores, pela Portaria n.º 82/2019 de 12 de dezembro 

de 2019, criou o apoio financeiro excecional pela passagem do Furacão Lorenzo, 

como resposta aos armadores com embarcações de pescas que se 

encontravam varadas no núcleo de pesca do porto das Lajes, na ilha das Flores, 
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causando avultados prejuízos e impedindo que os mesmos exerçam a sua 

atividade profissional, sua única fonte de rendimento. 

Segundo a referida Portaria, as condições meteorológicas adversas provocaram 

danos consideráveis nas embarcações de pesca SF-222-L “Mar dos Açores” e 

SF-212-L “Ana Irene”. 

O apoio financeiro definido e a conceder a cada beneficiário reveste a forma de 

subsídio não reembolsável e será calculado tendo em conta o respetivo período 

de perda de rendimento. Entende-se por período de perda de rendimento, o 

período previsto de suspensão total da atividade, tendo em conta os danos 

sofridos por cada embarcação de pesca e o tempo estimado como necessário 

para a respetiva reparação, devidamente atestado pela associação 

representativa do setor da pesca na ilha das Flores. 

O montante máximo do apoio financeiro é de 1.890,00 euros e correspondente 

a três salários mínimos da Região Autónoma dos Açores para 2019, 630,00 

euros.  

O montante máximo referido, bem como o valor máximo de cada prestação 

referido no número anterior, podem ser objeto de aumento, desde que 

verificadas condições alheias aos beneficiários que o justifiquem, com o limite 

máximo de seis salários mínimos da Região Autónoma dos Açores para 2020.  

Na informação remetida por escrito ao Grupo de Trabalho do Furacão Lorenzo, 

o Governo Regional dos Açores refere que criou este apoio para atender a 

situações em que as seguradoras pagaram aos armadores das embarcações 

sinistradas uma compensação correspondente a um mês de salário e que 

existiam armadores que não beneficiaram de outras formas de rendimento, 

designadamente, subsídio de desemprego. 

Ainda na informação prestada, refere que foi concedido um apoio financeiro total 

de 3.780,00 euros, correspondendo a 1.890,00 euros por armador, pago em três 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

 
Grupo de Trabalho do Furacão Lorenzo 

 
 53 

 

prestações, no valor de 630,00 euros, sendo que a última prestação foi liquidada 

a 1 de abril de 2020. 

Relativamente a danos nas casas de aprestos, o Governo Regional dos Açores 

informou que a Direção Regional das Pescas assumiu as despesas, no montante 

total de 13.070,13 euros, e com a seguinte distribuição: 

 reparação das casas de aprestos do porto de pesca da Folga - 6.346,75 

euros; 

 reparação das casas de aprestos do núcleo de pesca das Lajes das 

Flores - 5.189,64 euros; 

 reparação do posto de recolha do porto de pesca do Varadouro - 1.533,74 

euros. 

O Grupo de Trabalho do Furacão Lorenzo reuniu com a Associação de 

Pescadores do Corvo e das Flores. No caso do Corvo, não existiram danos, quer 

em casas de aprestos, quer em embarcações, pelo que não foi necessária 

nenhuma resposta concreta do Governo Regional dos Açores.  

No caso das Flores, o Presidente da Associação manifestou que o Governo 

respondeu às necessidades do setor, com resposta para os armadores 

sinistrados e que perderam rendimento, bem como às necessárias reparações 

das casas de aprestos. 

As medidas criadas no apoio ao setor das pescas apresentam uma execução de 

100%. 

 

3.1.5. Medidas de apoio no setor dos transportes 

O Governo Regional dos Açores, através da Portaria n.º 10/2020 de 3 de 

fevereiro de 2020, isentou as taxas portuárias previstas no Regulamento de 

Tarifas da Portos dos Açores, S.A. até que ocorram alterações às condições de 

operacionalidade do porto das Lajes das Flores. 
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Esta decisão decorre dos estragos causados no porto das Lajes das Flores, do 

abastecimento por via marítima à ilha das Flores se encontrar condicionado 

pelas condições do porto, e de forma a mitigar os impactos sobre a economia da 

ilha das Flores.  

Atualmente, apenas os navios até 90 metros de cumprimento e com calado até 

5 metros podem praticar o cais -5 do porto das Lajes das Flores, conforme edital 

n.º 030/2019 da Capitania do Porto de Santa Cruz das Flores. 

Assim, o Governo Regional, pela Secretária Regional dos Transportes e Obras 

Públicas, isentou da aplicação de tarifa de uso do porto, aplicável ao navio e à 

carga, os navios exclusivamente afetos ao transporte de mercadorias para a ilha 

das Flores, a operar por armadores nacionais, e os navios dos armadores de 

tráfego local nas viagens com destino às ilhas das Flores e do Corvo, quer no 

porto de origem quer no porto de destino. A presente Portaria produziu efeitos a 

9 de janeiro de 2020. 

Ainda, neste setor da governação, o Governo Regional dos Açores, pela 

Resolução do Conselho do Governo n.º 115/2020 de 20 de abril de 2020, 

aprovou conceder apoios financeiros destinados à frota do tráfego local que 

presta serviços de transporte marítimo de mercadorias na Região Autónoma dos 

Açores. 

Os apoios são concedidos sob a forma de subvenção a fundo perdido, ao abrigo 

do Regulamento (UE) n.º 1407/2013, da Comissão, de 18 de dezembro, relativo 

aos auxílios de minimis, estando limitados ao montante máximo absoluto de 200 

mil euros, por beneficiário, durante 3 anos. 

A criação deste sistema de incentivo é justificada pela: 

 importância do transporte marítimo para os açorianos e a sua correlação 

com a fixação e subsistência das populações e com o desenvolvimento e 

crescimento da economia regional; 
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 relevância das embarcações dos armadores do tráfego local no regular 

abastecimento de mercadorias a diversas ilhas, evidenciada quando o 

porto das Lajes das Flores ficou impossibilitado de receber embarcações 

de maior dimensão, na sequência da passagem do Furacão Lorenzo, e 

em tantas outras situações de cancelamento de viagens pelos armadores 

da cabotagem insular devido às condições meteorológicas; 

 dimensão do mercado, que limita a rendibilidade ou não permite a 

realização de investimentos fundamentais para a prossecução da 

atividade dos armadores de tráfego local, com repercussões na fiabilidade 

e qualidade do serviço prestado; 

 idade da frota das embarcações de tráfego local, que atualmente 

asseguram a prestação de serviços de transporte marítimo de 

mercadorias nos Açores, e a necessidade destas se adaptarem e 

modernizarem, tendo em vista dotar a Região Autónoma dos Açores de 

embarcações que ofereçam melhores condições de trabalho e de 

operacionalidade, e que garantam maior segurança à navegação e maior 

proteção ambiental; 

 formação e qualificação das tripulações do tráfego local, em conformidade 

com o preceituado nos normativos nacionais e internacionais em vigor, 

que são fundamentais para o aumento da eficácia e segurança no 

transporte marítimo na Região Autónoma dos Açores; 

 modernização e consequente melhoria da operacionalidade das 

embarcações, assim como atualização do conhecimento das tripulações, 

que contribuem inequivocamente para o aumento da fiabilidade e 

qualidade do serviço prestado pelos armadores de tráfego local no 

transporte marítimo de mercadorias inter-ilhas e para a sua 

sustentabilidade; 
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 interesse público em manter a dimensão da frota regional em coerência 

com as necessidades de transporte marítimo de mercadorias e com as 

especificidades do tráfego local na Região Autónoma dos Açores. 

A aprovação deste sistema de incentivo só foi possível porque o Decreto 

Legislativo Regional n.º 1/2020/A, de 8 de janeiro, que aprovou o Orçamento da 

Região Autónoma dos Açores para 2020, no seu artigo 40.º, autoriza o Governo 

Regional a conceder subsídios e outras formas de apoio a entidades públicas e 

privadas no âmbito de ações e projetos de desenvolvimento que visem a 

melhoria da qualidade de vida e tenham enquadramento nos objetivos do Plano 

da Região, designadamente na área dos transportes. 

O sistema de incentivo tem os seguintes objetivos: 

 modernizar a frota regional das embarcações de tráfego local; 

 aumentar a capacidade operacional e competitiva das embarcações de 

tráfego local; 

 promover a proteção, segurança da navegação e a prevenção da poluição 

marinha ou atmosférica; 

 incentivar a atualização de conhecimentos das tripulações ao serviço nas 

embarcações do tráfego local; 

 melhorar os sistemas de informação associados às embarcações de 

tráfego local, ao seu desembaraço e ao encaminhamento próprio da 

carga; 

 desenvolver a qualidade e a fiabilidade do serviço prestado; 

 otimizar a participação dos armadores de tráfego local na cadeia de 

transporte marítimo de mercadorias da Região Autónoma dos Açores. 

Segundo o Despacho de 28 de maio de 2020, da Senhora Secretária Ana Cunha, 

foram abertas candidaturas ao sistema de incentivo em questão, do dia 2 de 

junho a 31 de julho. 
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Em audição, foi referida a importância deste sistema de incentivo, como forma 

de impulsionar a eficácia nas operações de transporte marítimo realizadas pelo 

tráfego local, podendo ser uma solução para melhorar o transporte para a ilha 

do Corvo. 

 

3.1.6. Revisão do Plano e Orçamento 2020 

Após a passagem do Furacão Lorenzo, o Governo Regional dos Açores 

anunciou a necessidade de apresentar na Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores a primeira alteração ao Plano e Orçamento Regional de 

2020, de forma a contemplar o reforço das dotações orçamentais para fazer face 

ao início dos investimentos de reconstrução decorrentes do Furacão Lorenzo e 

da execução plena dos apoios previstos a quem foi afetado pela sua passagem. 

A revisão do Plano e Orçamento para 2020, entregue a 27 de janeiro de 2020, 

apresentou um reforço de 59 milhões de euros no investimento a executar 

durante o ano de 2020, passando o investimento público direto para 618,9 

milhões de euros e o investimento público global para 876,7 milhões de euros. 

O Governo Regional dos Açores referiu que o aumento do investimento público 

seria conseguido sem qualquer recurso ao endividamento, sendo totalmente 

financiado pelos recursos próprios da Região, pelas transferências do 

Orçamento de Estado e por fundos europeus, apesar de o Orçamento de Estado 

autorizar o financiamento bancário para a reconstrução e recuperação de 

infraestruturas e apoios resultantes da passagem do furacão. 

Assim, as ações de reconstrução e recuperação de infraestruturas serão 

financiadas por: 

 saldo orçamental transitado de 2019, no valor de 26,4 milhões de euros, 

que resultou da primeira transferência de 20 milhões de euros, por parte 

do Governo da República e de uma poupança de 7,5 milhões de euros 

nas despesas de funcionamento da Região; 
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 transferência do Governo da República, estimada no valor de 25,4 

milhões de euros; 

 Fundo de Solidariedade da União Europeia, estimado no valor de 7,4 

milhões de euros. 

Segundo o Governo, a conjugação destas três realidades permitiu dotar a 

Região dos meios financeiros necessários ao esforço de recuperação dos danos 

previstos para 2020. 

Após o levantamento dos prejuízos, ainda no decorrer do ano de 2019, bem 

como realizada a correspondente calendarização, que garanta a reconstrução 

da forma mais rápida e célere possível, cumprindo os prazos e procedimentos 

legais para elaboração dos projetos e início das obras, o Governo Regional dos 

Açores contemplou os seguintes investimentos por áreas/setores:  

 recuperação de infraestruturas e equipamentos portuários e transporte de 

mercadorias, no valor de 38,3 milhões de euros; 

 recuperação de infraestruturas e equipamentos municipais, no valor de 

3,4 milhões de euros; 

 recuperação de infraestruturas de proteção marítima, no valor de 4 

milhões de euros; 

 recuperação de infraestruturas de apoio à pesca, no valor de 2,9 milhões 

de euros; 

 recuperação da infraestrutura rodoviária, no valor de 2,2 milhões de 

euros; 

 apoios a empresas, no valor de 1,9 milhões de euros; 

 apoio à recuperação de colheitas agrícolas, no valor de 929 mil euros; 

 recuperação de equipamento escolar, no valor de 650 mil euros; 

 reabilitação de habitações, no valor de 531 mil euros; 
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 recuperação de equipamentos no Porto Pim, no valor de 880 mil euros; 

 recuperação de aeródromos, no valor de 100 mil euros. 

Com a Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 57/XI, no artigo 3.º, o 

Governo dos Açores alterou a comparticipação financeira direta do Governo 

Regional a que se refere o n.º 3 do artigo 18.º-A e o n.º 5 do artigo 24.º-A do 

Decreto Legislativo Regional n.º 32/2002/A, de 8 de agosto, sendo esta fixada 

pelo Conselho do Governo Regional e podendo atingir até 85% do montante 

global a investir. 

Com esta alteração, o Governo Regional dos Açores pretende apoiar as 

Câmaras Municipais afetadas pelo furacão, financiando 85% dos custos 

decorrentes da recuperação de infraestruturas e equipamentos municipais. 

Por último, há que referir que o Governo Regional dos Açores afirmou, na 

entrega da primeira alteração do Plano e Orçamento de 2020, que estava a 

cumprir o seu compromisso de assegurar a recuperação e reconstrução mais 

célere possível, tendo garantido, ao mesmo tempo, os recursos financeiros para 

fazer face à totalidade destes prejuízos, sem condicionar todos os outros 

investimentos e apoios previstos para este ano. 

 

3.1.7. Investimento da Secretaria Regional dos Transportes e Obras 
Públicas 

Os investimentos da responsabilidade da Secretaria Regional dos Transportes e 

Obras Públicas representam quase 94% do total dos investimentos previstos 

para reparação e recuperação dos danos provocados pelo Furacão Lorenzo. 

Estes investimentos dividem-se por três entidades, a empresa Portos dos Açores 

com 257 milhões de euros, a Direção Regional dos Transportes com 34,4 

milhões de euros, e a Direção Regional das Obras Públicas e Comunicações 

com 2,2 milhões de euros. 
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O principal investimento da responsabilidade da Portos dos Açores é no porto 

das Lajes das Flores, que poderá ascender a quase 190 milhões de euros. 

Investimentos da responsabilidade da Portos dos Açores 

Porto Tipo de Investimento/intervenção Valor estimado 
(€) 

   

Porto da Casa Derrube de coluna de iluminação e danos no 
edifício de apoio à atividade portuária 30 000,00 € 

   

Porto das Lajes das 
Flores 

Reparação do Porto Comercial das Lajes das 
Flores, incluindo equipamentos 188 058 000,00 € 

Porto das Poças Destruição parcial do molhe do Porto das Poças, 
em construção 2 500 000,00 € 

   

Porto da Horta 

Reparação de redes técnicas e danos na 
cobertura da gare, na sinalização e nos 
gradeamentos do terminal de passageiros. 
Equipamentos 

1 185 000,00 € 

   

Porto da Madalena 
Derrube de sinalização e de colunas de 
iluminação e danos nas canalizações de água e 
eletricidade 

25 000,00 € 

Porto das Lajes do 
Pico 

Danos consideráveis nos mantos do quebra-mar 
de proteção da Vila das Lajes do Pico 15 500 000,00 € 

   

Porto das Velas 
Deslocamento de blocos antifere do manto de 
proteção, danos nas redes de água e eletricidade 
e nos pontões flutuantes da Marina 

273 000,00 € 

   

Porto das Pipas 
Danos no manto de proteção e no edifício 
polivalente do Porto das Pipas, danos em 
estruturas da Marina 

4 300 000,00 € 

   

Porto de Ponta 
Delgada 

Danos no manto de proteção, no muro cortina e 
infraestruturas do Porto Comercial de Ponta 
Delgada. Danos em infraestruturas da Marina de 
Pêro de Teive e Portas do Mar 

28 445 000,00 € 

   

Porto da Vila do 
Porto 

Danos no manto de proteção da cabeça e do 
molhe do Porto Comercial de Vila do Porto. 
Colmatação das locas da cabeça do cais ferry. 

16 780 000,00 € 

   

Fonte: Relatório GRA Total: 257 096 000,00 € 
 

Este valor subdivide-se em várias ações e intervenções, representando a 

construção do porto Comercial das Lajes das Flores 154 milhões de euros, a 
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construção das obras de proteção de emergência cerca de 19 milhões de euros, 

a construção de uma zona de ponte-cais cerca de 10 milhões de euros, podendo 

ascender os levantamentos, estudos, projetos de execução e fiscalizações das 

empreitadas a 2,2 milhões de euros, as dragagens e limpezas a 800 mil euros, 

e a aquisição de equipamentos portuários ao valor de 2 milhões de euros. 

Na visita ao porto das Lajes, na companhia do Presidente do Conselho de 

Administração da Portos dos Açores, Miguel Costa, constatou-se o trabalho de 

limpezas e dragagens realizado após a passagem do Furacão Lorenzo, que 

permitiu libertar 90 metros úteis de cais acostável, com cota de serviço -5, que 

possibilitou posteriormente o aluguer e a operação do navio “Malena”. 

Verificámos o início da empreitada de proteção de emergência (adjudicada por 

18,6 milhões de euros com um prazo de 18 meses de execução), referindo que 

o projeto de execução do porto das Lajes e da zona de ponte-cais estariam 

concluídos no final do primeiro semestre, devendo, depois, ser remetidos para 

análise em modelo reduzido no Laboratório Nacional de Engenharia, que 

permitirá afinar o projeto de execução final, para posteriormente se lançar o 

concurso da empreitada. 

Verificou-se também a existência da plataforma/draga da empresa ETERMAR, 

para remoção do bloco de betão da entrada do núcleo de recreio e para 

dragagem de todo o núcleo e porto de pescas das Flores. A remoção deste bloco 

de betão poderá melhorar a operação de transporte de mercadorias entre as 

Flores e o Corvo, uma vez que poderá permitir, durante alguns meses do ano, 

boas condições de abrigo aos navios do tráfego local. 

Ainda na ilha das Flores, o Grupo de Trabalho visitou as obras no Porto das 

Poças, que também foram afetadas pela passagem do furacão, com impactos 

essencialmente no molhe de proteção, com a deslocação de inúmeros blocos 

antiferes para o interior da baía. Deste modo, o Presidente da Portos dos Açores 

referiu que foi necessário adjudicar um valor adicional de 1,6 milhões de euros à 

empreitada inicial e a decorrer, para a reparação dos danos e reposição da 
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situação. No total, o investimento no Porto das Poças será de 8,5 milhões de 

euros. 

O segundo maior investimento previsto, com cerca de 28,4 milhões de euros, 

será no porto de Ponta Delgada, onde se verificou danos consideráveis no manto 

de proteção e no muro cortina do Porto Comercial, nas infraestruturas de 

abastecimento de água e eletricidade aos navios, danos na estrutura flutuante e 

nas redes de abastecimento de água e eletricidade da Marina Pêro de Teive e 

Portas do Mar. 

A empresa Portos dos Açores comunicou que se encontram concluídos os 

ensaios em modelo reduzido do Projeto de Reparação do Molhe de Proteção do 

Porto Comercial de Ponta Delgada, que estavam a decorrer no Laboratório 

Nacional de Engenharia Civil, dando assim por finalizada a 2ª fase, que se 

entende como crucial para a validação das soluções estudadas do reforço 

daquela estrutura portuária. 

Estes trabalhos tiveram como objetivo principal a verificação da estabilidade da 

reparação prevista para os troços do quebra-mar, de proteção do porto de Ponta 

Delgada, bem como das condições de galgamento admitidas. 

Assim, a Portos dos Açores dá por concluída a fase de testes do projeto de 

reparação do manto de proteção do molhe de Ponta Delgada, passando à 3ª 

fase, a do projeto de execução, que levará brevemente ao lançamento da 

empreitada. 

Com 16,8 milhões de euros previstos, temos o porto da Vila do Porto, que sofreu 

danos nos mantos e cabeça dos molhes do porto comercial e da marina e que 

deverá ter o seu procedimento para a execução das obras de reparação lançado 

até ao final deste ano, encontrando-se em fase de projeto de execução. Em 

curso temos a reparação provisória da base dos pilares do cais de ferries, 

adjudicada por 150 mil euros. 
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Por último, destaque para o investimento a realizar no porto das Lajes do Pico, 

no valor de 15,5 milhões de euros, para a reparação do molhe, no âmbito dos 

prejuízos decorrentes do Furacão Lorenzo, tendo o projeto de execução sido 

adjudicado por 122,5 mil euros. 

O projeto de execução, apresentado publicamente a 3 de julho de 2020, 

apresenta como objetivo principal a reabilitação das condições de estabilidade 

do manto e melhoria da proteção do quebra-mar, que garante a defesa da 

estrutura portuária e de toda a frente ribeirinha daquela Vila virada a Oeste. 

A futura empreitada incluirá, igualmente, as dragagens do canal de acesso e do 

interior da bacia portuária, para remover os blocos e entulhos ali depositados 

pelo temporal e considerará ainda a resolução das infraescavações detetadas 

nas infraestruturas portuárias. 

Decorrente das diversas visitas, podemos aferir que os investimentos acima 

referidos gozam de diferentes fases de execução, por motivos vários, entre eles 

a complexidade técnica e o facto de todos serem obras de mar, que exigem 

condições meteorológicas favoráveis para a realização de levantamentos, com 

recurso a mergulhadores, a execução de projetos, a sua avaliação em modelo 

reduzido pelo Laboratório Nacional de Engenharia, para depois, então, poderem 

ser lançadas as empreitadas de execução das obras. 

Investimentos da responsabilidade da Direção Regional das Obras 
Públicas e Comunicações 

Localização Tipo de Investimento/intervenção Valor 
estimado (€) 

   

Flores 
Intervenção em taludes e reabilitação de 
pavimento danificado na ER e sistemas de 
drenagem 

250 000,00 € 

Flores Reposição dos equipamentos de 
telecomunicações 29 500,00 € 

Flores Aquisição de sinalização 17 700,00 € 
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Faial 
Intervenção no acesso ao Monte da Guia, 
proteção de talude e execução de muro de 
suporte 

354 000,00 € 

Faial Intervenção no troço de ER 1-1-ª (Laginha) 320 252,00 € 

Faial Intervenção no troço de ER 1-1-ª (Rua do 
Pasteleiro) 147 500,00 € 

Faial Intervenção no troço de ER 1-1-ª (Rua do 
Castelo) 118 000,00 € 

Faial Intervenção de reparação das Oficinas da Junta 
do Porto 104 430,00 € 

Faial Aquisição de nova sinalização danificada 88 500,00 € 

Faial Reparação e substituição dos dispositivos de 
segurança do troço de ER 1-1-ª (Laginha) 46 020,00 € 

Faial Reparação da Rotunda da Feteira sita à ER n.º1-
1.ª 35 400,00 € 

   

Pico Reconstrução de muros de pedra e passeios no 
Ramal da Areia Larga 229 513,30 € 

Pico Intervenção em taludes na ER das Lajes do Pico 156 645,00 € 

Pico Aquisição de nova sinalização 130 537,50 € 

Pico Substituição do telhado do armazém e oficina sito 
à E.R.3-2ª 80 062,65 € 

Pico Substituição do telhado do armazém em Santa 
Luzia, São Roque 52 215,70 € 

Pico Intervenções em passagens hidráulicas nas ER 
da Madalena e Lajes 43 512,50 € 

Pico Limpeza e regularização de pavimentos, bermas 
e sobras das ER’s 1-2ª e 3-2ª 3 943,28 € 

Pico Substituição de porta de fole (4,50x4,00m) do 
armazém sito ao Mistério da Silveira, Lajes 2 610,75 € 

Pico Substituição de porta de fole (4,00x3,70m) do 
armazém sito ao "Nariz de Ferro", São Roque 2 610,75 € 

Pico Intervenção com guincho e conjunto industrial 
para corte de árvore junto à Igreja de São Mateus 913,76 € 

   

Fonte: Relatório GRA Total: 2 213 867,19 € 
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As intervenções respeitantes à DROPC são de valor muito reduzido e são, 

essencialmente, intervenções nas estradas regionais, nos seus taludes, na 

reabilitação de pavimentos, na reabilitação de sistemas de drenagem, na 

substituição de sinalização, na execução de muros de suporte, e na reparação 

de coberturas e portas de edifícios da tutela. 

O principal investimento, da competência da Direção Regional dos Transportes, 

decorre da destruição do porto das Lajes das Flores, que impede a realização 

do modelo de transporte marítimo de mercadorias, da competência das 

empresas de cabotagem insular, uma vez que não existe condições de 

operacionalidade para os seus navios. 

Investimentos da responsabilidade da Direção Regional dos Transportes 

Ilha Tipo de Investimento/intervenção Valor estimado 
(€) 

   

Flores Transporte de mercadorias 34 239 116,00 € 

Flores Peritagem dos danos. Adjudicação da 
reparação. Certificação 30 387,36 € 

Corvo Reparação em diversos equipamentos no 
exterior do aeródromo 29 500,00 € 

Graciosa Reparação em diversos equipamentos no 
exterior do aeródromo 29 500,00 € 

Flores Reparação em diversos equipamentos no 
exterior do aeródromo 17 700,00 € 

Pico Reparação em diversos equipamentos no 
exterior do aeródromo 14 160,00 € 

   

Fonte: Relatório GRA Total: 34 360 363,36 € 
 

Desta forma, existiu a necessidade de recorrer aos operadores de tráfego local 

para garantir o abastecimento das ilhas das Flores e do Corvo, substituindo-se 

à cabotagem insular, com a contratação da empresa Transportes Marítimos 

Graciosenses, Lda. (TMG) 
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O Grupo de Trabalho do Furacão Lorenzo solicitou os documentos de despesa 

do serviço prestado pela empresa TMG às ilhas das Flores e do Corvo, tendo 

sido remetida fatura do contrato celebrado para o transporte marítimo de 

mercadorias entre a Terceira e as Flores, no valor de 124.995,00 euros, para o 

transporte de 1.705.470,56 kg de mercadorias, pagos pelo Fundo Regional de 

Coesão. 

Posteriormente aos trabalhos de limpeza e dragagem realizados no porto das 

Lajes, e após a publicação do edital n.º 030/2019 da Capitania do Porto de Santa 

Cruz das Flores, houve a possibilidade de alugar outro navio, com outras 

características (de dimensão e navegabilidade) e capacidade (quantidade de 

contentores), tendo a escolha recaído sobre o navio “Malena” que, após a sua 

entrada em operação, veio colmatar as dificuldades sentidas durante o período 

de outubro a dezembro de 2019. 

O Grupo de Trabalho do Furacão Lorenzo solicitou o contrato de aluguer do 

navio “Malena”, sendo remetido o pedido do Grupo para o portal BASE – 

contratos públicos online. De referir que em audição da Secretária Regional dos 

Transportes e Obras Públicas fomos informados dos custos e duração do 

aluguer, nomeadamente 1,9 milhões de euros por 90 dias renováveis até 18 

meses. 

Pelos mesmos motivos, a destruição do porto das Lajes das Flores, que servia 

de base da operação de abastecimento de mercadorias da ilha do Corvo, 

realizada pela empresa Barcos do Pico, levou a que se tivesse de alterar a base 

da operação para a ilha do Faial. 

Esta alteração teve impacto ao nível da distância percorrida na operação de 

abastecimento ao Corvo, que deverá ter tido um acréscimo de custos, sendo que 

o Grupo de Trabalho solicitou informação do valor cobrado pelos serviços de 

transporte marítimo de mercadorias, obtendo uma relação de pagamentos no 

valor de 132.950,00 euros para o período de 2 de outubro de 2019 a 29 de 

fevereiro de 2020. 
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Outro investimento previsto, por parte da Direção Regional dos Transportes, 

refere-se ao processo de peritagem para a reparação da lancha “Ariel”, 

danificada no porto das Lajes das Flores, no valor de 30 mil euros. Na sequência 

da peritagem, foi recomendada pela seguradora a sua reparação, no valor de 

200 mil euros, e coberta na totalidade pela mesma. 

Aquando da audição da SRTOP, Ana Cunha, o processo de reparação 

encontrava-se a aguardar material e equipamento específico, estando prevista a 

sua retoma de atividade no mês de junho. 

Enquanto a embarcação “Ariel” está em reparação, as Obrigações de Serviço 

Público, definidas para o Transporte Marítimo de Passageiros entre as Flores e 

o Corvo, foram asseguradas após a adjudicação do serviço, por parte da 

Atlânticoline, a uma empresa de transporte marítimo turística, por ajuste direto. 

A Atlânticoline deu nota, no início de julho, que decidiu prolongar o período de 

imobilização da lancha e que diligenciou a avaliação urgente dos danos agora 

identificados nos motores e o acionamento do respetivo seguro, para dar 

sequência ao processo de reparação. 

 

3.1.8. Investimento da Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 

Os investimentos da responsabilidade da Secretaria Regional do Mar, Ciência e 

Tecnologia representam 3,7% do total dos investimentos previstos para 

reparação e recuperação dos danos provocados pelo Furacão Lorenzo. 

Estes investimentos dividem-se por três entidades, a Direção Regional dos 

Assuntos do Mar com 6,2 milhões de euros, a Direção Regional das Pescas, 

com 5,3 milhões de euros, e a Lotaçor com 173 mil euros. 

Na audição do Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, Gui Menezes, 

foi transmitida a execução da quase totalidade dos investimentos (10 de 13 

ações executadas) a cargo da Lotaçor, com a exceção da substituição da grua 

do porto de São João, que se encontra adjudicada (previsão de colocação de 
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grua em setembro), da reparação das câmaras de refrigeração, que se encontra 

adjudicado (entrega do equipamento até setembro), bem como a reparação dos 

danos verificados no Porto da Folga, estando a empreitada em execução. 

Os investimentos previstos da responsabilidade da Lotaçor, são essencialmente 

em recuperação dos equipamentos e gruas dos portos de pescas das ilhas das 

Flores, Pico, Faial e Graciosa, conforme a seguinte tabela: 

Porto de Pescas Tipo de Investimento/equipamento a 
recuperar 

Valor 
estimado (€) 

   

Porto de São João Perda total grua 60 000,00 € 

Porto de São João Danos posto de recolha, câmaras de 
refrigeração e silo de gelo 50 000,00 € 

Porto de São João Danos nas instalações sanitárias, casas de 
aprestos e oficina de embarcações 14 800,00 € 

Porto da Folga Danos nas portas de casas de aprestos e 
cobertura entreposto frigorífico 20 000,00 € 

Porto das Lajes das 
Flores Danos na grua 10 000,00 € 

Porto das Lajes das 
Flores Danos na oficina 3 000,00 € 

Porto das Poças Danos no contentor 1 300,00 € 

Porto de São Mateus Danos nas casas de aprestos, motor 
danificado, iluminação exterior 4 600,00 € 

Porto da Calheta do 
Nesquim Danos na escada de acesso 2 500,00 € 

Entreposto da 
Madalena 

Cobertura danificada e grelhas de 
ventilação 2 500,00 € 

Porto do Calhau  Danos na grua 2 200,00 € 

Porto da Manhenha Danos nas portas 500,00 € 

Porto do Varadouro Danos nas casas de aprestos e posto de 
recolha 1 620,00 € 

   

Fonte: Relatório GRA Total: 173 020,00 € 
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Quanto ao investimento da responsabilidade da Direção Regional das Pescas, 

temos 5,3 milhões de euros, nomeadamente em recuperação de portos de 

pescas conforme a seguinte tabela: 

Porto de 
Pescas 

Tipo de Investimento/equipamento a 
recuperar 

Valor 
estimado (€) 

   

Porto das Ribeiras Deslocamento de blocos do cais, deslizamento do 
enrocamento de proteção do molhe 3 540 000,00 € 

Porto do Varadouro 
Destruição da proteção e pavimento junto ao 
acesso ao porto, danos nos muros de suporte e 
contenção e pavimentos e juntas do terrapleno 

590 000,00 € 

Porto do Calhau Porto do Calhau (Monte). Existência de locas, 
muro ala e rampa varadouro danificada 354 000,00 € 

Porto de São 
Mateus - Pico 

Pavimento danificado, danos na rampa de 
varagem e deslocamento dos blocos do cais 236 000,00 € 

Porto de São 
Mateus - Terceira Deslocamento de blocos antiferes 236 000,00 € 

Porto da Calheta do 
Nesquim 

Necessidade de reforço da proteção do 
extradorso do molhe cais 177 000,00 € 

Porto de São 
Caetano Enrocamento danificado e loca junto à grua 59 000,00 € 

Porto da Folga Destruição de muro lateral da rampa de varagem 59 000,00 € 

Porto da Ribeira 
Quente Danos nas redes técnicas 29 500,00 € 

Porto de Castelo 
Branco 

Sistema de rotação e elevação com graves 
problemas na grua de coluna de 5ton 23 600,00 € 

Porto do Varadouro Danos na escada de acesso à grua 5 900,00 € 

Porto das Lajes Danos nas portas casas de aprestos 5 189,64 € 

Porto de São João Danos na iluminação exterior 2 950,00 € 
   

Fonte: Relatório GRA Total: 5 318 139,64 € 
 

Relativamente à execução dos investimentos, o Secretário Gui Menezes 

informou que cerca de 50% estão executados e/ou em execução, cerca de 25% 

em fase de adjudicação de empreitada, e cerca de 25% em fase de projeto. 
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Os investimentos em fase de projeto são os de maior complexidade técnica, 

nomeadamente com necessidade de levantamento topo-hidrográficos, com 

recurso a mergulhadores e a técnicos nos locais a intervencionar (Porto das 

Ribeiras, Porto de São Mateus e Porto do Calhau). 

Relativamente aos investimentos da responsabilidade da Direção Regional dos 

Assuntos do Mar, temos 6,2 milhões de euros, nomeadamente em recuperação 

de zonas de galgamento da orla costeira, em zonas balneares, em muros de 

suporte de estradas e habitações adjacentes, conforme a seguinte tabela: 

Localização Tipo de Investimento/intervenção Valor 
estimado (€) 

   

Pasteleiro Galgamentos orla costeira 1 770 000,00 € 

Porto Pim Galgamentos orla costeira 1 180 000,00 € 

Castelo Branco Recuo da orla costeira junto à estrada de acesso 
à zona balnear, porto e habitações 826 000,00 € 

Feteira Recuo orla costeira 590 000,00 € 

Calheta de Nesquim 
- Poças das Mujas 

Destruição parcial do pavimento, muros de 
suporte do acesso e instalações de apoio 236 000,00 € 

Portinho da Feteira Galgamentos junto ao portinho e destruição de 
muro de proteção 177 000,00 € 

Angústias - Baia da 
Aguada 

Galgamento orla costeira - alteração da proteção 
natural 177 000,00 € 

Varadouro Galgamento da falésia adjacente à zona balnear, 
destabilizando-a 177 000,00 € 

Porto do Boqueirão Instabilidade da falésia adjacente à Estrada 
Regional 177 000,00 € 

Caminho da costa, 
Lajido da Criação 
Velha 

Destruição, quase total, do muro de proteção 
adjacente à estrada (cerca de 1.200 metros) 118 000,00 € 

Pocinho 
(Candelária) Danos na proteção costeira 94 400,00 € 

Porto Novo Destruição do acesso ao Porto Novo 94 400,00 € 
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São Caetano - 
Porto das Baixas 

Destruição parcial de solário e acesso ao porto. 
Destruição de muros e taludes de suporte 88 500,00 € 

São Mateus. Rua 
do Porto Novo 

Galgamento costeiro, fragilização da proteção 
costeira adjacente à via pública 59 000,00 € 

Angústias - Poça da 
Rainha 

Fragilização do talude adjacente ao parque de 
estacionamento. 59 000,00 € 

Pedro Miguel Instabilidade na falésia adjacente e acesso ao 
porto 59 000,00 € 

Calheta de Nesquim Queda parcial de muro junto ao porto 41 300,00 € 

São Mateus Destruição de acesso e danos das instalações 
sanitárias 35 400,00 € 

Conceição Prejuízos orla costeira 35 400,00 € 

Ribeirinha Danos na proteção do porto 35 400,00 € 

São João Reparação do enrocamento da proteção 29 500,00 € 

Candelária - Porto 
de Ana Clara 

Galgamento com destruição parcial de muro e 
taludes de proteção à via pública 29 500,00 € 

São João - Ponta 
do Admoiro Pavimentos e solários danificados 29 500,00 € 

Castelo Branco Destruição de solários, elevador de acesso 
danificado 29 500,00 € 

Varadouro Destruição de solários, acessos e muros 29 500,00 € 

Areia Larga. R. 
João Lima Whitton Danos em muro de proteção costeira 17 700,00 € 

São João. Zona 
Balnear das Arinhas Abertura de loca no solário e danos no acesso 17 700,00 € 

Boqueirão Abertura de loca na rampa de acesso ao porto do 
Boqueirão 17 700,00 € 

Feteira Destruição do molhe de proteção à zona balnear 5 900,00 € 

Angústias - Poça da 
Rainha Danos na zona balnear 5 900,00 € 

   

Fonte: Relatório GRA Total: 6 242 200,00 € 
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Dos 30 investimentos previstos no levantamento inicial, cerca de 5 foram 

incluídos nos investimentos a realizar pelos Municípios da Madalena (2) e das 

Lajes do Pico (3), de acordo com as reuniões entre gabinetes técnicos e de 

acordo com os contratos ARAAL assinados. 

Na audição do SRMCT, Gui Menezes informou que cerca de 5 investimentos se 

encontram em fase de projeto, 10 em fase de adjudicação de empreitada, 4 em 

fase de execução de empreitada, estando 6 investimentos concluídos. 

Referiu que os investimentos de menor monta e de menor complexidade são os 

que já se encontram concluídos ou em fase de conclusão. Os investimentos que 

exigiram consulta ao LREC e soluções tecnicamente mais complexas são os que 

se encontram em fase de projeto. 

Nas visitas aos locais afetados foi transmitido pelos técnicos do Governo a 

complexidade técnica de algumas soluções, nomeadamente na ilha do Faial, nas 

zonas do Porto Pim, do Pasteleiro, da Feteira e de Castelo Branco, que também 

são as de maior valor de investimento. 

O SRMCT referiu, em audição, que a zona a intervir no Porto Pim já estava 

identificada como zona de risco de galgamento do mar e que já existiam algumas 

reflexões sobre a necessidade e possibilidade de intervenção no local. 

Informou também que o projeto adjudicado pretende estudar várias alternativas 

para a mitigação dos fenómenos de galgamentos do mar, prevendo 3 soluções 

que serão depois ser colocadas em consulta pública, estudando soluções com 

maior impacto, outras mais minimalistas, de menor impacto, numa zona 

ambientalmente sensível como é a baía do Porto Pim. 

Ainda neste local, está prevista uma intervenção na zona do edificado, forte e 

bombardina, em que o projeto de consolidação do edificado se encontra 

concluído, em fase de pedido de parecer à Direção Regional da Cultura, 

podendo avançar com lançamento de empreitada. 
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Relativamente à intervenção na Feteira, o SRMCT referiu que os projetos para 

a estabilização costeira e da recuperação do portinho estão concluídos. 

Aguardam-se pareceres das entidades oficiais (DRA, AMN, CMH) para avançar 

com o procedimento. O processo sofreu atraso devido à impossibilidade de 

deslocação inter-ilhas resultante da pandemia da COVID-19. 

Na zona de Castelo Branco, informou que a parte dos solários e zona balnear 

está concluída e que o projeto para a estabilização da orla costeira e acesso à 

zona balnear está pronto, estando a ser providenciados os procedimentos para 

a consulta de empreiteiros. Este processo também sofreu atraso devido à 

impossibilidade de deslocação inter-ilhas. 

Relativamente ao Varadouro, o SRMCT disse que o projeto de execução está 

praticamente concluído, tendo sido solicitado ao projetista a inclusão de 

pequenos trabalhos de pintura no porto de pescas para adequação ao 

regulamento específico. 

No Caminho da Costa, Lajido-Criação Velha, comunicou que o projeto de 

execução atrasou devido à impossibilidade de deslocação inter-ilhas e que o 

projetista se viu impedido de se deslocar ao local para definição e levantamento 

das quantidades de trabalho a realizar. Referiu que o projeto foi efetuado em 

consonância com a Câmara Municipal da Madalena. 

O SRMCT destacou a articulação próxima com as Câmaras Municipais, 

nomeadamente da Madalena, das Lajes do Pico e da Horta, e referiu que no total 

das 56 intervenções previstas e de dimensões diferentes, 37,5% estão 

concluídas, 19,5% estão em execução, 17% em fase de adjudicação e 26% em 

fase de projeto. 

 

3.1.9. Investimento da Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo 

Da competência da Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo foram 

registados prejuízos na zona e acesso do Aquário de Porto Pim, bem como no 
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passadiço e balneário da praia de Porto Pim, num valor estimado de 

1.280.300,00 euros, dividido em duas ações. 

O Grupo de Trabalho do Furacão Lorenzo visitou a zona de Porto Pim, com a 

presença do Diretor Regional do Ambiente, Hernâni Jorge, que informou sobre 

a adjudicação e início da empreitada de reparação do acesso ao Aquário do 

Porto Pim, entretanto interrompida por comunicação do empreiteiro, com a 

justificação da pandemia da COVID-19, faltando reparar parte dos muros de 

suporte do acesso e a cobertura do Aquário, bem como a instalação de novas 

bombas, que fornecem água aos tanques do aquário. 

Relativamente ao processo de reparação do passadiço e balneários, informou 

que estava em fase de revisão do projeto apresentado pelo projetista e que a 

DRA já respondeu com ligeiras sugestões e alterações, para depois prosseguir 

para procedimento de lançamento da empreitada. 

 

3.1.10. Medidas de apoio aos investimentos dos Municípios 

O Governo Regional dos Açores, com a proposta de alteração do Plano e 

Orçamento de 2020, e com a consequente publicação do Decreto Legislativo 

Regional n.º 7/2020/A, de 9 de março, estabeleceu no seu artigo 3.º que nas 

situações de prejuízos ocorridas aquando da passagem do Furacão Lorenzo, 

nos dias 1 e 2 de outubro de 2019, a comparticipação financeira direta do 

Governo Regional aos Municípios será fixada pelo Conselho do Governo 

Regional, podendo atingir até 85 % do montante global a investir. 

Assim, o Executivo Açoriano determinou o financiamento de 85% dos custos 

decorrentes da recuperação de infraestruturas e equipamentos municipais. 

A proposta de revisão do Plano e Orçamento para 2020, aprovada por 

unanimidade na sessão plenária de fevereiro de 2020 da Assembleia Legislativa, 

na Horta, refletiu a decisão do Governo apoiar as autarquias em 3,4 milhões de 

euros. 
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Na sequência destas determinações, o Governo Regional dos Açores 

materializou e operacionalizou os apoios aos Municípios através de contratos 

ARAAL.  

Para a sua concretização foi necessário, em primeiro lugar, sinalizar as obras 

apresentadas pelas autarquias que correspondem a um investimento municipal 

e as que são da responsabilidade do Governo Regional, bem como algumas 

obras de fronteira. Em segundo lugar, foi necessária uma quantificação exata 

dos custos desses investimentos, da responsabilidade dos Municípios, até 

meados de março, através de uma entidade independente. 

Durante as audições dos Presidentes de Câmara dos Municípios afetados, e 

durante as visitas aos locais afetados nas ilhas do Pico e do Faial, na companhia 

dos técnicos da Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, verificou-se 

que foi realizada uma primeira análise aos levantamentos dos Municípios e do 

Governo, de modo a confrontar e determinar quem ficaria responsável por cada 

investimento. 

Foi também aferido que, posteriormente, a entidade independente, visitou os 

concelhos de Angra do Heroísmo, da Horta, da Madalena e das Lajes do Pico, 

para avaliar as estimativas orçamentais de cada um dos investimentos da 

responsabilidade dos Municípios.  

Verificou-se que a mesma entidade não visitou os Municípios das Lajes das 

Flores e Velas, devido à impossibilidade de deslocação decorrente da pandemia 

da COVID-19. 

Esta metodologia tem como objetivo o Governo Regional dos Açores poder 

avançar para os contratos ARAAL com valores muito próximos dos valores reais 

do investimento que serão objeto de empreitadas.  

Em consequência de todo este trabalho, o Governo, através da Resolução do 

Conselho do Governo n.º 157/2020 de 29 de maio de 2020, aprovou a concessão 
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dos apoios financeiros aos Municípios, com uma comparticipação financeira de 

3.010.360,61 euros, distribuídos de acordo com a seguinte tabela: 

Câmaras 
Municipais Investimento elegível (€) Comparticipação da 

VPGECE (€) 
   

Angra do Heroísmo 1 548 985,00 € 1 316 637,25 € 

Horta 599 182,37 € 509 305,01 € 

Lajes das Flores 97 650,00 € 83 002,50 € 

Lajes do Pico 594 686,18 € 505 483,25 € 

Madalena 408 147,17 € 346 925,09 € 

Velas 292 950,00 € 249 007,50 € 
   

Total: 3 541 600,72 € 3 010 360,61 € 
 

3.1.10.1. Contrato ARAAL com o Município de Angra do Heroísmo 

O Governo Regional dos Açores, no dia 9 de junho de 2020, publicou o Contrato 

ARAAL n.º 4/2020, celebrado com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo 

onde se incluem a realização de obras no:  

 lugar da Vila Maria e Forte Grande - São Mateus da Calheta; 

 lugar do Biscoitinho - São Mateus da Calheta; 

 litoral da Freguesia do Porto Judeu (Ponta Gorda, Poço do Além, Cruz 

Canário e Refúgio); 

 Fajã do Fisher - Feteira;  

 zona costeira Baía da Salga; 

 zona de banhos da Ajuda, Santa Bárbara. 

A execução do objeto do presente contrato tem como prazo final o dia 31 de 

outubro de 2022, uma vez que existem obras em que o cronograma de execução 

exige mais tempo de obra, ultrapassando mais do que um ano civil e económico, 

segundo a audição do Presidente Álamo Meneses. 
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3.1.10.2. Contrato ARAAL com o Município da Madalena 

O Governo dos Açores, no dia 16 de junho de 2020, publicou o Contrato ARAAL 

n.º 5/2020, celebrado com a Câmara Municipal da Madalena, onde se incluem a 

realização de obras no: 

 Largo Cardeal Costa Nunes; 

 Rua Rodrigo Guerra; 

 Areia Larga; 

 Caminho da costa, Lajido da Criação Velha; 

 Piscina da Criação Velha (Laja das Rosas); 

 Guindaste; 

 Candelária;  

 Caminho Campo Raso; 

 Pontinha; 

 Areeiro; 

 Zona Balnear São Mateus; 

 Campo de futebol do Estádio Bom Jesus; 

 Rua do Porto Novo, São Mateus; 

 Poço de maré e trilho de acesso e acesso ao “Caisinho”. 

A execução do objeto do presente contrato deverá ficar concluída até 30 de 

novembro de 2020, tendo o Presidente de Câmara, José Antonio Soares, 

manifestado alguma preocupação com os prazos de execução do contrato, 

devido ao curto espaço de tempo e à disponibilidade de empreiteiros e mão de 

obra. 

De referir que o contrato prevê a possibilidade de prorrogação do prazo ou 

suspensão do mesmo, desde que devidamente justificado. 
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3.1.10.3. Contrato ARAAL com o Município da Horta 

O Governo dos Açores, no dia 17 de junho de 2020, publicou o Contrato ARAAL 

n.º 6/2020, celebrado com a Câmara Municipal da Horta, onde se incluem a 

realização de obras no: 

 Caminho do Porto - Feteira; 

 Canada da Igreja - Feteira; 

 Rua da Igreja - Feteira; 

 Parque Infantil - Feteira;  

 Avenida Tenente Simas - Varadouro; 

 Caminho da Piscina - Varadouro; 

 Edifício do Município junto às Termas do Varadouro; 

 Piscina Municipal; 

 Armazéns Municipais; 

 sinalização; 

 Zona de Lazer da Feteira; 

 cobertura do Pavilhão Desportivo Municipal - Castelo Branco; 

 estudos e projetos. 

A execução do objeto do presente contrato deverá ficar concluída até 30 de 

novembro de 2020, não tendo sido manifestada nenhuma preocupação relativa 

à execução do mesmo. O Presidente de Câmara, José Leonardo, considerou 

positiva a articulação que existiu entre os técnicos do Município, técnicos do 

Governo e entidade independente, que permite a não duplicação de 

investimentos e responsabilidades. 

Por último, há que referir que o Vice-presidente do Município e o Vereador da 

CM da Horta, acompanharam o Grupo de Trabalho do Furacão Lorenzo por toda 
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a costa sul do Faial, percorrendo as principais zonas afetadas da 

responsabilidade do Município. 

 

3.1.10.4. Contrato ARAAL com o Município das Velas 

O Governo dos Açores, no dia 17 de junho de 2020, publicou o Contrato ARAAL 

n.º 7/2020, celebrado com a Câmara Municipal das Velas, onde se incluem a 

realização de obras no: 

 Caminho de Acesso à Fajã do João Dias; 

 Fajã do João Dias; 

 Edifício Sol. 

A execução do objeto do presente contrato deverá ficar concluída até 30 de 

novembro de 2020, não tendo sido manifestada nenhuma preocupação relativa 

à execução do mesmo. O Presidente de Câmara, Luís Silveira, considerou 

coincidente a avaliação realizada pelo Município e pelo Governo dos Açores, 

mesmo sem a possibilidade de deslocação da entidade independente, por 

motivos da pandemia da COVID-19. 

 

3.1.10.5. Contrato ARAAL com o Município das Lajes do Pico 

O Governo dos Açores, no dia 22 de junho de 2020, publicou o Contrato ARAAL 

n.º 9/2020, celebrado com a Câmara Municipal das Lajes do Pico, onde se 

incluem a realização das seguintes obras: 

 Zona Balnear da Manhenha - Piedade; 

 Zona Balnear/acesso à área de Lazer do Portinho da Feteira - Calheta do 

Nesquim;  

 Campo de vólei / futebol na Zona Balnear da Poça das Mujas - Calheta 

do Nesquim;  
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 Zona Balnear e de Lazer da Aguada - Ribeiras;  

 Caminho dos Biscoitos - Ribeiras;  

 Baía da Arruda - São João;  

 Zona Balnear e de Lazer do Poço Verdoso - São João;  

 Caminho de Baixo (Caminho da Fonte) - Lajes;  

 Zona Balnear da Fonte - Lajes; 

 muros na Rua do Castelo - Lajes; 

 SIBIL - Centro de Artes e Ciências do Mar (Antiga Fábrica da Baleia) - 

Lajes; 

 zona do Portinho e muro de contenção da Rua do Castelo -Lajes; 

 Forte de Santa Catarina - Lajes; 

 área do Penedo Negro - Vila das Lajes; 

 Avenida marginal - Vila das Lajes; 

 Piscina de Santa Cruz - Ribeiras; 

 estudos, projetos e fiscalização. 

A execução do objeto do presente contrato deverá ficar concluída até 30 de 

novembro de 2020, não tendo sido manifestada nenhuma preocupação relativa 

à execução do mesmo. O Presidente de Câmara, Roberto Silva, considerou 

positiva a articulação que existiu entre os técnicos do Município, técnicos do 

Governo e entidade independente, pelos mesmos motivos acima referidos. 

Por último, há que referir que o Vice-presidente do Município e a Vereadora da 

CM das Lajes do Pico, acompanharam o Grupo de Trabalho do Furacão Lorenzo 

à costa sul do Município, percorrendo as principais zonas afetadas e sob a sua 

responsabilidade. 
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Na visita realizada ao edifício municipal SIBIL - Centro de Artes e Ciências do 

Mar (antiga Fábrica da Baleia), percebemos que poderia existir uma discrepância 

relevante entre a estimativa orçamental inicial, a avaliação da entidade 

independente, e o estado atual do edifício, cuja degradação, segundo 

informação transmitida, tem evoluído de forma significativa ao longo dos meses, 

devido ao salitro, a infiltrações de água nas paredes e pavimentos, e 

equipamentos eletrónicos e redes técnicas. 

O Governo dos Açores, no dia 26 de maio de 2020, publicou o Contrato ARAAL 

n.º 3/2020, celebrado com a Câmara Municipal das Lajes do Pico, onde se 

incluem a realização das seguintes obras: 

 Zona Balnear da Poça das Mujas, freguesia da Calheta do Nesquim, que 

incluem a via de acesso à área balnear e respetivos taludes envolventes, 

o bar, área de estacionamento, caminho de acesso à Poça Solário e 

balneários; 

 Zona Balnear da Ponta do Admoiro, freguesia de São João, que inclui: 

limpeza dos escombros e detritos na área afetada dos acessos do campo 

de jogos, área junto das instalações sanitárias; pavimentação e 

regularização do Caminho com bagacina; fornecimento e colocação de 

bagacina vermelha crivada em passeio junto ao campo de jogos; 

equipamento desportivo do campo (balizas, postes e redes); rede de 

vedação; trabalhos de reparação de alvenaria dos muretes do campo e 

pavimento na área do solário; fornecimento e aplicação de lancil; 

execução de paredes dobradas em basalto; colocação de areia no campo 

de jogos; e pavimentação com base de betão e calhau rolado; 

 Zona de Lazer e Balnear das Arinhas, freguesia de São João, que inclui: 

limpeza de escombros e detritos na área afetada junto das instalações 

sanitárias; pavimentação com base de betão e calhau rolado; reparação 

de pavimentação em betão; equipamento de apoio na zona de lazer 

(mesas, bancos, papeleiras); fornecimento e instalação de mesa e mais 
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dois bancos na zona de lazer; instalação sanitária (tubagens, portas, 

equipamento sanitário) e fornecimento de portas; trabalhos de reparação 

de pavimento na área do solário; fornecimento e colocação de betão no 

pavimento do solário; reparação de corrimão; e execução de parede 

dobrada em basalto. 

O valor total previsto do investimento é de 239.270,96 euros, cabendo ao 

Governo Regional, através da VPECE, a comparticipação financeira no valor de 

203.380,32 euros, e à Câmara Municipal das Lajes do Pico a participação 

financeira no valor de 35.890,65 euros. A execução do objeto do presente 

contrato deverá ficar concluída até 30 de novembro de 2020. 

Este contrato ARAAL de colaboração é referente a áreas de intervenção do 

Governo Regional, que o Município das Lajes do Pico decidiu assumir, para que 

existisse uma melhor integração dos espaços adjacentes da responsabilidade 

do Município com os da responsabilidade do Governo Regional. Segundo o 

Presidente do Município, Roberto Silva, assegura uma intervenção mais 

homogénea, integrada e coerente de todo o espaço público, garantindo uma 

única linguagem estética, que trará benefícios aos munícipes das Lajes. 

 

3.1.10.6. Contrato ARAAL com o Município das Lajes das Flores 

O Governo dos Açores, no dia 5 de agosto de 2020, publicou o Contrato ARAAL 

n.º 10/2020, celebrado com a Câmara Municipal das Lajes das Flores, onde se 

incluem a realização de obras de reparação da Avenida da Fajã Grande, 

incluindo muros, passeios e asfalto. 

A execução do objeto do presente contrato deverá ficar concluída até 31 de 

março de 2021, não tendo sido manifestada nenhuma preocupação relativa à 

execução do mesmo. O Presidente de Câmara, Luís Maciel, considerou 

coincidente a avaliação realizada pelo Município e pelo Governo dos Açores, 
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mesmo sem a possibilidade de deslocação da entidade independente, por 

motivos da pandemia da COVID-19. 

O Grupo de Trabalho do Furacão Lorenzo solicitou o contrato celebrado entre o 

Governo Regional dos Açores e a entidade independente responsável por aferir 

o valor dos levantamentos e prejuízos dos Municípios. 

O Governo respondeu que recorreu ao regime simplificado de ajuste direto, nos 

termos do artigo 45.° do Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de 

dezembro, pelo que este regime está dispensado de quaisquer outras 

formalidades previstas no Código dos Contratos Públicos e no diploma antes 

referido, incluindo as relativas à celebração de contrato, sendo que tão pouco 

havia necessidade de recorrer a outro procedimento concursal mais moroso. 

Ao longo dos trabalhos do Grupo de Trabalho registamos a assinatura dos vários 

contratos ARAAL com os Municípios afetados, dotando-os de meios financeiros 

para fazer face aos seus prejuízos, com uma comparticipação de 85% do valor 

das empreitadas. 

Como nota final deste ponto do relatório, referende à analise das medidas, ações 

e investimentos da competência do Governo Regional dos Açores, importa referir 

que recentemente, a 3 de julho de 2020, o Governo Regional dos Açores, 

comunicou que 65% das intervenções, das 160 identificadas devido à passagem 

do Furacão Lorenzo, estão concluídas ou em execução.  

Deste modo, passados nove meses da passagem do Lorenzo, e numa 

perspetiva regional, cerca de 65% das intervenções estão concluídas ou em 

execução, 11% estão em fase de concurso e 20% em fase de elaboração de 

projeto. 

Na mesma comunicação, referiu que é expectativa do Governo Regional dos 

Açores que ainda durante este verão seja possível lançar todos os concursos 

públicos de empreitadas de recuperação dos portos afetados pelo Lorenzo, uma 

vez que os projetos estão em fase final de execução ou em avaliação. 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

 
Grupo de Trabalho do Furacão Lorenzo 

 
 84 

 

Os números relativamente às intervenções suscitadas pela passagem do 

Lorenzo demonstram a prioridade com que o Governo Regional encarou o 

processo, apesar de alguns trabalhos técnicos terem sido impossibilitados 

devido à pandemia da COVID-19. 

De referir que, quer nas audições aos membros do Governo, quer nas visitas 

aos locais afetados na companhia dos técnicos do Governo, foi sempre referido 

que as estimativas foram realizadas segundo a experiência dos técnicos das 

diversas secretarias, sendo estas estimativas e uma previsão do custo das 

intervenções, sendo que os valores finais dos prejuízos serão sempre ajustados 

de acordo com os projetos de execução, executados pelos gabinetes técnicos, 

que permitirão o lançamento dos concurso públicos ou ajustes diretos das 

empreitadas de reparação dos danos. 

Durante as visitas aos locais, verificou-se um conjunto de estimativas 

orçamentais que estão ligeiramente acima dos valores agora adjudicados para 

as intervenções, e um outro conjunto de estimativas que ficaram abaixo dos 

valores agora propostos pelos gabinetes técnicos, essencialmente em obras 

associadas ao mar, que ficaram dependentes de análise de mergulhadores, para 

aferir mais concretamente as necessidades e dimensões das reparações, que 

não foram possíveis de realizar de inverno devido às condições do mar e, 

posteriormente, devido à impossibilidade de mobilidade inter-ilhas, resultante da 

pandemia da COVID-19. 

 

3.2. Medidas e ações do Governo da República 

O Governo da República comunicou, a 2 de outubro de 2019, que estava a 

acompanhar a situação e que o Ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza 

Vieira, se iria deslocar ao Arquipélago, em representação do Primeiro-Ministro e 

do Governo da República. 
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A deslocação permitiu ao Ministro Adjunto e da Economia reunir com o Governo 

Regional, tomar contacto direto, localmente, com a situação, analisar os danos 

provocados pela passagem do Furacão Lorenzo, avaliar necessidades de auxílio 

e preparar resposta efetiva por parte do Governo da República, para o caso de 

ser solicitada. 

O Governo transmitiu ainda uma palavra de solidariedade a todos os açorianos, 

em especial aos residentes nas ilhas mais afetadas. 

A 21 de outubro de 2019, o Presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco 

Cordeiro, após reunião com o Primeiro-Ministro, António Costa, anunciou que o 

Governo da República iria assumir 85% dos cerca de 330 milhões de euros de 

prejuízos resultantes da passagem do Furacão Lorenzo pelos Açores, o que 

demonstra o dever de solidariedade nacional para com a Região. 

O Governo da República respondeu, assim, positivamente ao solicitado, e 

concretiza uma participação no esforço financeiro de recuperação dos estragos, 

assumindo uma quota correspondente a 85% e ficando a Região com 15% do 

esforço para recuperar o conjunto de infraestruturas. 

O esforço financeiro de 85% tem como referência o montante de cerca de 330 

milhões de euros de prejuízos, num montante significativo, com cerca de 270 a 

280 milhões de euros, cabendo ao Governo dos Açores cerca de 50 milhões de 

euros. 

O Governo Regional dos Açores também solicitou a aprovação de um decreto-

lei para agilizar os procedimentos relativos à contratação pública necessária à 

recuperação das infraestruturas atingidas, com a salvaguarda da transparência 

e da concorrência em termos dessa contratação. 

Por último, o Governo Regional dos Açores solicitou que fosse feita candidatura 

ao Fundo de Solidariedade da União Europeia, que cobre 2,5% do montante 

global dos estragos, cerca de oito milhões de euros. 
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3.2.1. Declaração da situação de calamidade pública 

Considerando que a Região Autónoma dos Açores, entre a noite de dia 1 de 

outubro e a tarde de dia 2 de outubro de 2019, foi fustigada pelo Furacão 

Lorenzo, que causou danos naquela Região que se repercutem, sobretudo, em 

habitações, explorações agrícolas, equipamentos de apoio à pesca e 

empreendimentos de comércio e serviços. 

Adicionalmente, o Furacão Lorenzo, em consequência da forte ondulação que 

originou, provocou também danos significativos em infraestruturas rodoviárias, 

portuárias e de apoio portuário. 

Depois de uma primeira fase de resposta, por parte das entidades competentes, 

nos dias que se seguiram ao Furacão Lorenzo, e que assegurou o 

restabelecimento das infraestruturas e equipamentos essenciais à vida das 

populações, urge agora adotar mecanismos destinados a repor a normalidade 

naquela área geográfica e a minimizar as consequências causadas pelo Furacão 

Lorenzo. 

Sem prejuízo da necessidade de se proceder ao apuramento e à quantificação 

exata dos danos causados pelo mencionado furacão, é desde já possível afirmar 

que a extensão e os efeitos dos danos existentes conferem à situação um caráter 

de excecionalidade, que exige a adoção de medidas adequadas que permitam 

a criação de condições que assegurem a reposição da normalidade de forma 

célere e eficaz. 

Atento o exposto, e considerando a especificidade, excecionalidade e dimensão 

dos danos causados pelo Furacão Lorenzo em diversas ilhas do Arquipélago dos 

Açores, estão reunidas as condições para que se declare, ao abrigo do artigo 

19.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho (Lei de Bases da Proteção Civil), a situação 

de calamidade. 

Assim, a 8 de novembro de 2019, e pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 180/2019, o Conselho de Ministros resolveu: 
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 declarar, em consequência dos danos causados pelo Furacão Lorenzo e 

com vista à reposição da normalidade nesta área geográfica, a situação 

de calamidade na Região Autónoma dos Açores entre a noite de dia 1 de 

outubro e a tarde de dia 2 de outubro de 2019; 

 determinar que, para os efeitos do artigo 28.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de 

julho, a situação de calamidade que ora se declara mantém-se em vigor 

pelo período de dois anos; 

 estabelecer que à atividade operacional dos agentes de proteção civil e 

das entidades e instituições envolvidas nas operações de proteção e 

socorro durante a vigência da situação de calamidade que ora se declara, 

aplica-se o disposto no Despacho n.º 8701 -A/2019, do Primeiro-Ministro, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 188, de 1 de outubro; 

 determinar que o reconhecimento de elegibilidade da inventariação e 

quantificação exata dos danos e prejuízos causados pelo Furacão 

Lorenzo na Região Autónoma dos Açores é fixado por despacho do 

Primeiro-Ministro, sob proposta do Governo Regional dos Açores; 

 determinar que os apoios financeiros necessários ao restabelecimento da 

normalidade naquela área geográfica são suportados em 85 % pelo 

Governo da República, nos termos a definir pelo referido despacho a que 

alude o número anterior; 

 ratificar todos os atos entretanto praticados, em conformidade com a 

presente resolução, desde a ocorrência do Furacão Lorenzo em 1 e 2 de 

outubro de 2019; 

 estabelecer que a presente resolução produz efeitos à data de 1 de 

outubro de 2019. 
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3.2.2. Afetação de meios financeiros 

Considerando que, entre a noite de dia 1 de outubro e a tarde de dia 2 de outubro 

de 2019, diversas ilhas dos Grupos Central e Ocidental da Região Autónoma 

dos Açores foram fustigadas pelo Furacão Lorenzo, causando danos naquela 

Região que se repercutem, sobretudo, em habitações, explorações agrícolas, 

equipamentos de apoio à pesca e empreendimentos de comércio e serviços, 

tendo ainda gerado danos significativos em infraestruturas rodoviárias, 

portuárias e de apoio portuário. 

Depois de uma primeira fase de resposta, por parte das entidades competentes, 

nos dias que se seguiram ao Furacão Lorenzo, e que assegurou o 

restabelecimento das infraestruturas e equipamentos essenciais à vida das 

populações, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 180/2019, de 8 de 

novembro, o Governo resolveu declarar a situação de calamidade na Região 

Autónoma dos Açores entre a noite de dia 1 de outubro e a tarde de dia 2 de 

outubro de 2019, que, para os efeitos do artigo 28.º da Lei de Bases da Proteção 

Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, se 

mantém em vigor pelo período de dois anos. 

Pelo que importa acautelar a afetação extraordinária dos meios financeiros 

indispensáveis à aplicação das medidas de caráter excecional destinadas a 

repor a normalidade das condições de vida nas zonas atingidas. 

Assim, a 25 de novembro de 2019, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

182/2019 e nos termos da alínea e) do n.º 2 do artigo 32.º da Lei de Bases da 

Proteção Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação 

atual, conjugada com o n.º 1 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

180/2019, de 8 de novembro, e com o n.º 5 do artigo 8.º da Lei Orgânica n.º 

2/2013, de 2 de setembro, na sua redação atual, e da alínea g) do artigo 199.º 

da Constituição, o Conselho de Ministros resolveu: 

 estabelecer, sem prejuízo do reconhecimento de elegibilidade da 

inventariação e quantificação exata dos danos e prejuízos causados a 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

 
Grupo de Trabalho do Furacão Lorenzo 

 
 89 

 

fixar por despacho do Primeiro-Ministro, sob proposta do Governo 

Regional dos Açores, nos termos do n.º 4 da Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 180/2019, de 7 de novembro, no ano económico de 2019 é 

transferido para o Orçamento da Região Autónoma dos Açores um valor 

até € 20 000 000,00, exclusivamente para fazer face ao restabelecimento 

do abastecimento marítimo de mercadorias e combustível da ilha das 

Flores e das infraestruturas e equipamentos essenciais à vida das 

populações afetadas, nomeadamente nas infraestruturas portuárias e de 

apoio portuário da Região; 

 determinar que no ano económico de 2020 será feito um reforço até € 20 

000 000,00; 

 estabelecer que as verbas previstas nos números anteriores constituem 

um adiantamento por conta da elegibilidade da inventariação e 

quantificação exata dos danos e prejuízos causados a fazer nos termos 

do n.º 4 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 180/2019, de 8 de 

novembro; 

 determinar que a afetação extraordinária dos meios financeiros previstos 

no n.º 1 tem como contrapartida orçamental a dotação provisional do 

Ministério das Finanças; 

 estabelecer que o Governo assegura a candidatura ao Fundo de 

Solidariedade da União Europeia, em benefício da Região Autónoma dos 

Açores; 

Na proposta de revisão do Plano e Orçamento Regional de 2020, o Governo 

Regional dos Açores introduz como saldo de gerência os 20 milhões de euros 

transferidos em 2019 ao abrigo da Resolução de Conselho de Ministros acima 

referida. 

No Orçamento de Estado de 2020, no artigo 61.º, relativo às necessidades de 

financiamento das regiões autónomas, define que as regiões autónomas não 
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podem acordar contratualmente novos empréstimos, incluindo todas as formas 

de dívida que impliquem um aumento do seu endividamento líquido. 

No mesmo artigo, são excecionados e não sendo considerados para efeitos da 

dívida total das regiões autónomas, nos termos do artigo 40.º da Lei das 

Finanças das Regiões Autónomas, o valor dos empréstimos destinados ao 

financiamento de ações de reconstrução e recuperação de infraestruturas, bem 

como de atividades económicas e sociais resultantes do Furacão Lorenzo, que 

atingiu a Região Autónoma dos Açores e que determinou, face à especificidade, 

excecionalidade e dimensão dos danos, a declaração de calamidade, nos termos 

da Resolução do Conselho de Ministros n.º 180/2019, de 8 de novembro. 

No mapa de alterações e transferências orçamentais (a que se refere o artigo 

7.º), no seu ponto 79, é definida a transferência de uma verba, até ao limite 

previsto no n.º 2 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 182/2019, de 25 de 

novembro, para a Região Autónoma dos Açores, destinada aos apoios 

financeiros necessários ao restabelecimento da normalidade naquela área 

geográfica, em resultado dos danos e prejuízos causados pelo Furacão Lorenzo, 

ou seja, 20 milhões de euros. 

Por último, há que referir que o Orçamento de Estado Suplementar 2020, 

apresentado, proposto e aprovado, por necessidades imperiosas das 

consequências da pandemia da COVID-19, não alterou nenhum dos artigos que 

assumem os compromissos financeiros para com o Governo Regional dos 

Açores, em fase de Orçamento de Estado de 2020. 

O Grupo de Trabalho do Furacão Lorenzo solicitou ao Governo Regional dos 

Açores a calendarização das transferências financeiras do Governo da 

República para o Governo Regional dos Açores para fazer face à recuperação 

dos estragos do Furacão Lorenzo, tendo obtido a seguinte resposta: 

“O Governo da República, em devido tempo, após a passagem do Furacão 

Lorenzo, comprometeu-se a suportar 85% da despesa com a recuperação dos 

estragos provocados pelo furacão, sendo que numa primeira fase, que decorreu 
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logo no final do ano transato, transferiu para a Região 20 milhões de euros a 

título de adiantamento. 

O Governo da República irá proceder às transferências correspondentes aos 

85% dos encargos resultantes dos custos incorridos na sequência da 

apresentação dos documentos comprovativos de despesa que superem os 

valores já transferidos pelo Governo da República.” 

 

3.2.3. Contratação pública 

A 29 de novembro, o Governo da República publicou o Decreto-Lei n.º 168/2019, 

estabelecendo as medidas excecionais de contratação pública por ajuste direto 

relacionadas com os danos causados pelo Furacão Lorenzo na Região 

Autónoma dos Açores. 

O Governo considerou que existem determinadas realidades do regime da 

contratação pública que não são abrangidas pela previsão do artigo 28.º da Lei 

de Bases da Proteção Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua 

redação atual.  

Por conseguinte, tendo em consideração que a reposição da normalidade na 

Região Autónoma dos Açores tem um caráter urgente, torna-se necessário 

adotar um regime excecional de contratação pública de âmbito mais alargado, 

que concilie a celeridade procedimental exigida pela gravidade dos danos 

causados e a rigorosa transparência nos gastos públicos. 

Assim, o Governo estabeleceu medidas excecionais de contratação pública, 

aplicáveis aos procedimentos de ajuste direto destinados à formação de 

contratos de empreitada de obras públicas, de locação ou aquisição de bens 

móveis e de aquisição de serviços relacionados com os danos causados pelo 

Furacão Lorenzo que atingiu, nos dias 1 e 2 de outubro de 2019, a Região 

Autónoma dos Açores. 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

 
Grupo de Trabalho do Furacão Lorenzo 

 
 92 

 

Os procedimentos de contratação pública, adotados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

168/2019 de 29 de novembro, são exclusivamente aplicáveis às intervenções 

necessárias à recuperação dos danos causados nas áreas especificamente 

afetadas pelo furacão, cujo reconhecimento de elegibilidade, inventariação e 

quantificação exata são fixados pelo despacho do Primeiro-Ministro, a que se 

refere o n.º 4 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 180/2019, de 8 de 

novembro, bem como às ações necessárias a garantir o abastecimento de bens, 

designadamente mercadorias e combustíveis, à ilha das Flores. 

Foi ainda definido pelo Decreto-Lei, que as medidas excecionais de contratação 

pública são igualmente aplicáveis às autarquias locais afetadas pelo Furacão 

Lorenzo. 

O Decreto-Lei concretiza medidas excecionais relativas ao regime dos 

procedimentos de ajuste direto, à escolha das entidades convidadas e dever de 

publicidade, de forma a garantir o cumprimento dos princípios da publicidade e 

transparência da contratação. 

Posteriormente, e no âmbito do Orçamento de Estado de 2020, no seu artigo 

71.º, foi definida a dispensa de fiscalização prévia e regime excecional de 

contratação: 

 sem prejuízo da fiscalização sucessiva e concomitante da respetiva 

despesa, ficam dispensados da fiscalização prévia do Tribunal de Contas 

os contratos de empreitadas de obras públicas, contratos de locação ou 

aquisição de bens móveis e contratos de aquisição de serviços, 

independentemente do respetivo preço contratual, relativos às 

intervenções necessárias à recuperação dos danos causados nas áreas 

especificamente afetadas pelo Furacão Lorenzo, que atingiu, nos dias 1 

e 2 de outubro de 2019, a Região Autónoma dos Açores, bem como às 

ações necessárias a garantir o abastecimento de bens, designadamente 

mercadorias e combustíveis, à ilha das Flores, no período compreendido 

entre as referidas datas e 9 de novembro de 2021; 
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 o disposto no número anterior aplica-se às despesas referentes à 

aquisição de fretamento de navio realizadas pela Região Autónoma dos 

Açores na sequência de ajuste direto por motivos de urgência imperiosa, 

para fazer face aos danos causados pelo Furacão Lorenzo que atingiu, 

nos dias 1 e 2 de outubro de 2019, a Região Autónoma dos Açores, no 

quadro das medidas excecionais de contratação pública aprovadas pelo 

Decreto-Lei n.º 168/2019, de 29 de novembro. 

 

3.2.4. Candidatura ao Fundo de Solidariedade da União Europeia 

O Governo Regional dos Açores, no balanço realizado a 14 de outubro de 2019, 

informou que iria solicitar ao Governo da República a candidatura ao Fundo de 

Solidariedade da União Europeia (FSUE). 

A 23 de outubro 2019, o Governo da República comunicou que o Ministério do 

Planeamento estava a ultimar, em cooperação com o Governo Regional dos 

Açores, o pedido de apoio ao Fundo de Solidariedade da União Europeia 

(FSUE), a propósito dos prejuízos provocados pelo Furacão Lorenzo na Região 

Autónoma dos Açores. 

Na comunicação do Governo da República referia que a legislação europeia, o 

FSUE pode suportar até 2,5% dos prejuízos apurados, estimando-se que o apoio 

possa rondar os 8 milhões de euros para comparticipação de custos previstos 

de 330 milhões. A 8 de novembro de 2019, Portugal apresentou um pedido de 

assistência financeira no quadro do FSUE. 

A 30 de abril de 2020, foi publicada a proposta de decisão que diz respeito à 

mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE), em 

conformidade com o Regulamento (CE) n.º 2012/2002 do Conselho, num 

montante de 278.993.814 euros para prestar assistência a Portugal, Espanha, 

Itália e Áustria, na sequência de catástrofes que ocorreram nesses países no 

decurso de 2019. 
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A proposta de decisão refere que o Furacão Lorenzo foi um ciclone tropical no 

Atlântico, o mais a leste e mais próximo da Europa jamais registado. No final de 

setembro, passou de uma vaga tropical para um furacão de categoria 5. Ao 

deslocar-se do norte para leste, o Furacão Lorenzo atravessou os Açores em 2 

de outubro de 2019, causando graves danos às infraestruturas públicas e 

privadas e afetando a vida quotidiana das pessoas, das empresas e das 

instituições. 

Refere que Portugal apresentou um pedido de assistência financeira no quadro 

do FSUE, respeitando o prazo de 12 semanas após terem sido registados os 

primeiros prejuízos, em 2 de outubro de 2019, e que o pedido diz respeito a uma 

única região de nível NUTS 2 (Região Autónoma dos Açores) e foi apresentado 

a título de uma «catástrofe regional» nos termos do artigo 2.º, n.º 3, do 

Regulamento, sendo por conseguinte, abrangida pelo âmbito de aplicação do 

Fundo de Solidariedade da União Europeia. 

Pode-se ler ainda, na proposta de decisão, que as autoridades portuguesas 

estimam em 328,5 milhões de euros o montante total dos prejuízos diretos 

causados pela catástrofe.  

O pedido foi examinado com base nos critérios relativos a «catástrofes 

regionais», previstos no artigo 2.º, n.º 3, do Regulamento, que define o termo 

«catástrofe regional» como qualquer catástrofe natural que provoque, numa 

região de nível NUTS 2 de um Estado elegível, prejuízos diretos superiores a 1,5 

% do produto interno bruto da região.  

Para as regiões ultraperiféricas - que incluem os Açores - o limiar é de 1 % do 

PIB regional. Os prejuízos diretos comunicados representam 8,4 % do PIB da 

região (3.927 milhões de euros, com base nos dados de 2016), excedendo assim 

o limiar de 1 %. O pedido apresentado por Portugal é, por conseguinte, elegível 

para uma contribuição do FSUE. 

No seu pedido, as autoridades portuguesas descrevem a natureza e o impacto 

da catástrofe. Desde 26 de setembro, o Serviço Regional de Proteção Civil e 
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Bombeiros dos Açores estava preparado para a passagem do furacão. Os 

principais danos foram causados em zonas particularmente expostas ao vento e 

às vagas, sobretudo nos portos. 

Portugal estimou em 279,3 milhões de EUR o custo das operações de 

emergência e recuperação elegíveis nos termos do artigo 3.º, n.º 2, do 

Regulamento, tendo apresentado uma discriminação deste montante por tipo de 

operação. A grande parte dos custos elegíveis (quase 270 milhões de euros) diz 

respeito aos custos de reparação das infraestruturas de transportes, 

nomeadamente os portos. 

A proposta de decisão concluiu que, pelos motivos acima expostos, a catástrofe 

referida no pedido apresentado por Portugal cumpre as condições previstas no 

Regulamento para a mobilização do FSUE. 

O Fundo de Solidariedade da União Europeia permite à União responder de 

forma rápida, eficiente e flexível a situações de emergência, a fim de manifestar 

a sua solidariedade para com a população das regiões afetadas por catástrofes 

naturais.  

A 28 de maio de 2020, foi aprovado por unanimidade, na Comissão dos 

Orçamentos, a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho, 

relativa à mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia para prestar 

assistência a Portugal, Espanha, Itália e Áustria (COM(2020)0200 – C9-

0127/2020 – 2020/2068(BUD)). 

Assim, no quadro do Orçamento Geral da União para o exercício de 2020, é 

mobilizado o Fundo de Solidariedade da União Europeia para Portugal, no 

montante de 8.212.697,00€. 

A 18 de junho de 2020, o Governo Regional dos Açores considerou que a 

candidatura ao Fundo de Solidariedade foi exemplar, em termos de liderança e 

antecipação, manifestando satisfação pela aprovação final pelo Parlamento 
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Europeu do apoio de 8,2 milhões de euros aos estragos causados pelo Furacão 

Lorenzo. 

Na comunicação do Secretário Regional Adjunto da Presidência para as 

Relações Externas, é referido que este desfecho é o culminar de um longo 

percurso que o Governo Regional encetou logo após a passagem do furacão 

pelo arquipélago, a 1 e 2 de outubro, com reuniões em Bruxelas com os 

responsáveis do Fundo de Solidariedade da União Europeia. 

Segundo o governante, o Governo Regional dos Açores teve uma postura 

liderante e agiu em permanência junto de diversos departamentos da Comissão 

Europeia, do Conselho Europeu e ainda do Parlamento Europeu, sensibilizando 

– direta ou indiretamente - decisores e eurodeputados para a importância deste 

apoio. 

O titular da pasta das Relações Externas recordou que foi por ação do Governo 

dos Açores junto da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu e do Governo 

Português que, em maio de 2014, muito antes do Lorenzo, as Regiões 

Ultraperiféricas obtiveram uma modificação das condições de acesso a este 

Fundo de Solidariedade. 

Até esta modificação, pela qual o Governo dos Açores se bateu, só teríamos 

acesso ao Fundo de Solidariedade se se tratasse de catástrofes cujos estragos 

fossem superiores a três mil milhões de euros, o que inviabilizaria, de facto, esta 

candidatura. 

Efetivamente até à derrogação para as Regiões Ultraperiféricas, pela qual os 

Açores lutaram, para poder acionar o FSUE eram necessários estragos de, no 

mínimo, 5 mil milhões de euros, o que inviabilizaria a candidatura Lorenzo, 

passando o limite, após derrogação, para 1% do PIB regional, ou seja, no caso 

dos Açores, 40 milhões de euros, o que tornou possível a candidatura. 
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4. Abastecimento das ilhas das Flores e do Corvo 

Como já foi referenciado nos capítulos anteriores do presente relatório, o 

principal prejuízo decorrido da passagem do Furacão Lorenzo foi no porto das 

Lajes das Flores, infraestrutura que garantia condições de operacionalidade e 

abastecimento da ilha das Flores por via marítima, garantindo, por um lado, o 

abastecimento de combustíveis e, por outro, o abastecimento regular de 

mercadorias contentorizadas, através da operação quinzenal da cabotagem 

insular. 

Com a destruição do “cais comercial”, manto de proteção, muro cortina, 

pavimento, e cais acostável, com cota -8, com a deposição de inúmeros blocos, 

destroços e pedras na bacia de manobra, com a ausência de um manto de 

proteção e muro cortina que garantam a proteção da operação no interior do 

porto, ficou colocado em causa o abastecimento por via marítima à ilha das 

Flores e, indiretamente, à ilha do Corvo. 

Uma vez que o Porto da Casa, na ilha do Corvo, não tem dimensão e condições 

para a operação da cabotagem insular, o seu abastecimento era realizado 

através do recurso a uma operação concretizada por operador de tráfego local, 

empresa Barcos do Pico, com o navio “Lusitânia”, que tinha como base da 

operação e porto de abrigo, o porto das Lajes das Flores. Por estes motivos, o 

abastecimento regular à ilha do Corvo também estava em causa em 

consequência da destruição do mesmo. 

Também já referenciado anteriormente, o Governo Regional dos Açores, 

declarou a situação de crise energética, uma vez que o abastecimento de 

combustível por via marítima ao Grupo Ocidental estaria impossibilitado pela via 

anteriormente utilizada. Esta medida pretendeu regularizar e gerir o acesso aos 

combustíveis e determinar o acesso prioritário aos serviços essenciais. 

Também como resposta imediata, avançaram equipas técnicas que fizeram os 

levantamentos hidrográficos, que tornaram claros os constrangimentos 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

 
Grupo de Trabalho do Furacão Lorenzo 

 
 98 

 

existentes debaixo de água, que condicionavam as possibilidades de realizar a 

operação portuária nos moldes anteriores. 

A Portos dos Açores avançou imediatamente com os trabalhos urgentes de 

limpeza e remoção de todos os destroços do terrapleno, remoção de contentores 

que se encontravam em zona de água, no porto de recreio e porto de pescas. 

A Portos dos Açores recorreu igualmente a empresas privadas de construção 

civil para a utilização de máquinas e gruas que permitissem, de uma forma rápida 

e eficaz, repor a normalidade possível no porto das Lajes das Flores, sendo que 

uma grua, de grandes dimensões, em obra no Porto das Poças, foi transportada 

para as Lajes, permitindo começar a remover blocos de betão, grandes pedras 

do enrocamento, destroços e entulho do fundo da zona do cais -5. 

Estes trabalhos iniciais foram fundamentais para que, a 9 de outubro, o Capitão 

do Porto reabrisse o porto, de forma condicionada, a navios de 60 metros de 

comprimento e 4 metros de calado, balizando a operação portuária até à 

existência de melhores condições, decorrentes dos trabalhos de limpeza que 

iriam prosseguir nos próximos tempos. 

Nesse mesmo dia, fruto de um esforço conjunto entre as Forças Armadas, a 

Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas e a Portos dos Açores, e 

a título excecional, desembarcaram 10 toneladas de gás e 20 toneladas de 

diversos géneros de 1ª necessidade, distribuídos entre as ilhas das Flores e do 

Corvo. 

A 11 de outubro de 2019 foram descarregadas duas cisternas de combustível no 

porto das Lajes das Flores, num total de 40 mil litros. 

Considerando a capacidade de operação do porto das Lajes, definida no edital 

do Capitão do Porto, o Governo Regional dos Açores decidiu recorrer às 

empresas de tráfego local da Região, que poderiam possuir navios com 

características que permitissem operar naquelas condições do porto das Lajes 

das Flores. 
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A empresa Transportes Marítimos Graciosenses, Lda. que opera no transporte 

regular de carga marítima no Grupo Central, com base no porto da Praia da 

Vitória, respondeu positivamente ao desafio de dar resposta à necessidade de 

abastecer, a título excecional, a ilha das Flores e, indiretamente, o Corvo. 

O Governo Regional dos Açores assumiu a comparticipação das despesas com 

o fretamento de navios de tráfego local, da empresa TMG, de acordo com 

documentação entregue a este Grupo de Trabalho, com o objetivo de garantir o 

abastecimento às ilhas das Flores e do Corvo, decorrentes das restrições 

impostas pela Autoridade Marítima. 

De referir que os navios passíveis de atracar no porto só tinham capacidade para 

transportar mercadoria não em contentores, mas em paletes e em menor 

quantidade, resultando assim numa alteração significativa do modelo anterior. 

Esta alteração, de contentor para paletes, veio potenciar dificuldades no 

transporte da carga entre o porto da Praia da Vitória e o porto das Lajes das 

Flores em período de inverno, quando as condições do mar se encontram 

agravadas. 

Foram evidenciadas algumas dificuldades na comunicação entre empresários, 

transitários e armador, falta de manifesto, falta de acondicionamento das 

mercadorias, dificuldades na identificação da carga, a desconsolidação da carga 

no porto (sem abrigo para as paletes) e alguma indefinição das prioridades de 

determinada carga. 

Outro constrangimento descrito nas visitas passou pela entrega tardia dos 

produtos na altura do Natal.  Os empresários referiram que organizaram as suas 

compras em função da época natalícia, com produtos que são consumidos 

exclusivamente durante a mesma e, em resultado dos atrasos, alguns 

empresários sentiram-se lesados em volume de vendas e consequente gestão 

de stocks. 
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A estas dificuldades dos empresários acresceram as dificuldades sentidas pelos 

agricultores na exportação do gado para a ilha Terceira, bem como na 

importação de alimento para os animais. 

Em audição da Secretária Regional, Ana Cunha reconheceu as limitações da 

solução implementada, mas afirmou que foi a possível de ser realizada no estado 

do porto das Lajes e com os recursos existentes e disponíveis na Região, de 

forma a dar uma resposta às populações das Flores e do Corvo. 

Informou que quem ficou responsável por coordenar ou gerir a carga a 

transportar foi o Fundo de Coesão Regional e o delegado de ilha da Vice-

Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial, em estreita 

articulação com os empresários e autarcas das respetivas ilhas.  

Acrescentou que decorreram diversas reuniões entre as entidades acima 

referenciadas e os representantes dos empresários do Grupo Ocidental, de 

maneira a melhorar os circuitos logísticos e as questões da responsabilidade dos 

transitários, numa perspetiva e postura de mediação. Disse ainda que os 

comerciantes foram fundamentais no processo de aprimoramento das soluções 

encontradas, bem como no desenho de novas soluções. 

Referiu que existiu necessidade de estabelecer prioridades de transporte, 

nomeadamente bens de primeira necessidade, combustíveis, gás, rações, entre 

outros, com o objetivo único de manter o acesso a bens de primeira necessidade 

por parte da população. 

Informou o Grupo de Trabalho que, no período de recurso a esta solução, foram 

realizadas viagens de transporte de mercadorias nos dias 11 e 16 de outubro, 2, 

7, 13 e 26 de novembro e 8 e 12 de dezembro para a ilha das Flores pelo navio 

“Paulo da Gama”, da empresa TMG. 

De igual modo, referiu que foi criado um Grupo de Trabalho constituído pela 

Direção Regional de Transportes, pelo Fundo de Coesão e pela Direção 

Regional de Apoio ao Investimento e Competitividade, com o intuito de 
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acompanhar de forma permanente e próxima os impactos e o comportamento 

do modelo de transporte que, apesar de se afigurar como transitório e 

excecional, carecia de um acompanhamento por parte de todas as entidades 

envolvidas, de forma a aprimorar procedimentos logísticos, entre outros. 

A 7 de novembro de 2019, as ilhas das Flores e do Corvo foram abastecidas 

através dos navios “Lusitânia”, “Paulo da Gama” e “São Jorge”, em 40.000 litros 

de combustível destinados ao Corvo e 365.000 litros à ilha das Flores, levando 

ao fim da situação de crise energética, exceto para o consumo de gasolina, que 

manteve limitações. 

Após publicação de novo edital, foi dada instrução à Atlânticoline para dar início 

à procura no mercado internacional de navios disponíveis para fretamento, que 

pudessem ser a alternativa que conjugasse as restrições e a necessidade de 

maior resposta e fiabilidade na operação de abastecimento ao Grupo Ocidental. 

A Secretária Regional, Ana Cunha, referiu ainda em audição que, neste período 

e até ao dia 14 de janeiro de 2020 (primeira chegada às Flores do navio 

“Malena”), o Governo recorreu a todos os meios e possibilidades para abastecer 

as ilhas das Flores e do Corvo, recorrendo à Marinha, à Força Aérea e à SATA, 

de forma a minimizar os impactos decorrentes do Furacão Lorenzo. 

O Governo dos Açores, conforme já referido no presente relatório, em capítulo 

anterior, criou um mecanismo de indemnização dos empresários das Flores e do 

Corvo, em consequência das dificuldades do abastecimento. 

A 3 de dezembro de 2019, a Capitania do Porto de Santa Cruz das Flores emitiu 

um edital (nº 30/2019) que atestava a capacidade do porto das Lajes das Flores 

para ser escalado por navios até 90 metros de comprimento e com 5 metros de 

calado. A 6 de dezembro foi anunciada a decisão de contratualização do navio 

“Malena”. 
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O navio “Malena” tem 87 metros de comprimento e afigura-se com a capacidade 

de transportar até 100 contentores de 20 pés, dos quais 28 poderão ser de frio, 

estando equipado com duas gruas com capacidade de 35 toneladas.  

O Governo Regional dos Açores referiu que a contratualização do navio refletia 

o compromisso de fornecimento público de transporte marítimo regular de 

mercadorias na rota Ponta Delgada/Lajes das Flores, com possibilidade de 

escala na Praia da Vitória, com o período mínimo de 15 dias, pelo preço base de 

2 milhões de euros. O contrato tem como base 3 meses de duração, renováveis 

até um total de 18 meses. 

Do valor acima exposto importa aferir que o mesmo corresponde à soma de 60 

mil euros do custo de mobilização do navio para a Região (Ballast Bónus) e de 

53.888,89 euros que correspondem a 50% do custo total estimado por viagem, 

onde se inclui também metade do gasto com combustível.  

Os restantes valores e custos da operação são da responsabilidade dos 

armadores responsáveis pelo serviço de transporte de mercadorias entre o 

Continente e a Região Autónoma dos Açores, denominado de cabotagem 

insular, que só podem operar para os Açores se garantirem toques mínimos e 

preço igual para todas as ilhas. 

O navio “Malena” realizou a sua primeira viagem em janeiro, com chegada às 

Flores no dia 14 de janeiro de 2020, com 60 contentores de 20 pés e 15 de 40 

pés, com mercadoria, 8 viaturas e carga diversa, assim como 11 contentores 

vazios para transporte de gado vivo. 

A 22 de janeiro de 2020 é realizada mais uma viagem, transportando, desta feita, 

530 toneladas de carga diversa, como viaturas, material de construção, bens de 

consumo e bens alimentares. 

Em diversas ocasiões, o Governo Regional dos Açores expressou o 

compromisso de que este navio faria quantas viagens fossem necessárias para 

repor a situação e diminuir os constrangimentos existentes. 
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Com a entrada em vigor deste novo modelo, com recurso ao navio “Malena”, 

passou a existir capacidade, regularidade e previsibilidade no modelo de 

transporte marítimo, novamente baseado em carga contentorizada, garantindo 

um eficaz abastecimento da ilha das Flores por via marítima, sendo assim 

solucionada a dificuldade de escoamento de gado. 

Nas visitas realizadas pelo Grupo de Trabalho, concretamente à ilha das Flores, 

foi unânime a posição de que este navio veio dar resposta às necessidades da 

ilha e da sua economia. 

Ficou expressa, pelos empresários e entidades, a necessidade de garantir o 

cumprimento do contrato, com as devidas renovações até à alteração das 

circunstâncias, ou seja, até à reconstrução do porto. 

Como referido anteriormente, o abastecimento à ilha do Corvo também foi 

afetado pela destruição do porto das Lajes das Flores, não por ter existido 

alteração do navio que realizava a operação nem por ter existido danos na sua 

infraestrutura portuária, no Porto da Casa, mas porque o navio “Lusitânia”, da 

empresa Barcos do Pico, estava sedeado no porto das Lajes das Flores, como 

porto de abrigo e de base da operação, e porque, após a chegada das 

mercadorias às Flores, o navio era carregado e deslocava-se para o Corvo, 

numa operação que durava 8 horas e num canal relativamente curto, com cerca 

de 20 milhas. 

Esta operação Flores-Corvo-Flores, apesar de, no passado, também ter alguns 

cancelamentos por motivos climatéricos e de condições de mar, tinha condições 

para, num pequeno hiato de tempo, ser realizada, por serem menos milhas 

náuticas do que a operação alternativa. 

Assim, o Governo Regional dos Açores, em consonância com a empresa que 

presta o serviço, promoveu/aceitou a alteração da base da operação para o porto 

da Horta, na ilha do Faial, permitindo boas condições de segurança e abrigo ao 

navio “Lusitânia”. 
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Esta alteração levou a que uma operação que antes era realizada em 8 horas 

passasse a necessitar de 36 horas para fazer o percurso Faial-Corvo-Flores-

Corvo-Faial, ficando mais sujeita a condições climatéricas e marítimas adversas 

e a precisar de um maior espaço temporal de boas condições de mar. 

Este espaço temporal, necessário para a operação ser realizada com segurança 

para a embarcação, para os tripulantes e para os bens transportados, fez com 

que, no período do inverno, a operação apresentasse menor regularidade e 

menor fiabilidade. 

Em audição da SRTOP, foi referido que foram realizadas viagens para a ilha do 

Corvo nos dias 18 de outubro, 4 e 14 de novembro, 5 de dezembro e 23 de 

janeiro, efetuadas pela empresa Barcos do Pico. 

De registar, o período mais crítico, de 50 dias entre abastecimentos, entre 5 de 

dezembro e 23 de janeiro, que levou o Governo Regional dos Açores a recorrer 

à empresa SATA para responder às necessidades imediatas e à disponibilidade 

para transporte de produtos perecíveis, quer em voos programados, quer em 

voos excecionais, num total de 6,5 toneladas de bens para o Corvo. 

A 9 de janeiro de 2020, o Governo Regional dos Açores solicitou apoio à Força 

Aérea, através de um voo extraordinário para o transporte de 4 toneladas de 

bens essenciais para a ilha do Corvo. 

A 26 de janeiro foi anunciada a instauração de um processo de inquérito, a ser 

conduzido por uma entidade independente, com o objetivo de aferir as razões 

que impossibilitaram o transporte de carga de material de construção das Flores 

para o Corvo na segunda viagem, e conforme acertado, no navio “Lusitânia”, 

situação que prejudicou o setor da construção civil. 

O Grupo de Trabalho do Furacão Lorenzo, em visitas e reuniões realizadas na 

ilha do Corvo, teve conhecimento das dificuldades de abastecimento da ilha do 

Corvo, nomeadamente, em relação à regularidade (de 15 em 15 dias) e à 

fiabilidade (dia da realização) da mesma, trazendo dificuldades ao setor da 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

 
Grupo de Trabalho do Furacão Lorenzo 

 
 105 

 

construção civil, restauração e comércio de bens alimentares, nomeadamente, 

ao nível da gestão dos stocks e encomendas. 

Foi referido o bom relacionamento com o Fundo de Coesão Regional, que tem 

permitido o transporte dos bens perecíveis pela SATA, assumindo o Fundo os 

custos inerentes. 

Relativamente ao escoamento dos animas, estes foram todos transportados até 

ao dia 6 de dezembro, segundo a reunião com a Associação Agrícola, tendo 

essencialmente os produtores prejuízos decorrentes de sobrecustos na 

alimentação, no período dos meses de outubro a dezembro. 

Foi registada, por parte de alguns empresários, a satisfação da base ser na ilha 

do Faial, onde encontraram mais fornecedores e mais variedade de produtos, 

mas outros preferem voltar ao modelo anterior, com base na ilha das Flores, 

devido ao menor tempo de viagem e com ligação após a chegada do navio às 

Flores. 

Em matéria de transporte de gado vivo, o Presidente da Associação Agrícola 

prefere que o transporte seja realizado via Flores. Esta escolha prende-se com 

a garantia desta rota direta, de menos dias de viagem, acautelando assim o bem-

estar dos animais em viagem. 

Durante as visitas e audições, foi sempre referenciada esta dualidade entre 

possibilidades para o futuro e para a melhoria da operação de abastecimento da 

ilha do Corvo: 

 regresso da base da operação à ilha das Flores, tendo várias entidades 

referido que, com a remoção do bloco de betão da entrada do porto de 

pescas e núcleo de recreio náutico das Flores, esse espaço poderia servir 

de abrigo ao navio “Lusitânia”, repondo a anterior operação. Em audição 

o Presidente da Portos dos Açores referiu que o espaço poderia servir de 

abrigo, mas com algumas limitações de proteção no período de inverno; 
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 manutenção da base da operação na ilha do Faial, mas com recurso a 

outra embarcação, com outra dimensão, com outra capacidade de 

navegação entre as 120 milhas do Faial ao Corvo. Durante as visitas, foi 

sugerida a substituição do atual navio por outro que permitisse melhorar 

a regularidade e fiabilidade da operação. 

Conforme já referido no presente relatório, o Governo Regional dos Açores criou 

um modelo de incentivo aos armadores de tráfego local da Região, que permite 

a atribuição de subsídio a fundo perdido, até 200 mil euros por ano por armador, 

com o intuito de contribuir para a melhoria das condições das operações desses 

armadores, o qual prevê apoios à substituição dos navios existentes por outros 

com melhores condições de navegabilidade, operacionalidade e segurança. 

Este apoio será relevante para que as empresas de tráfego local possam 

continuar a ter um papel importante e complementar ao modelo de cabotagem 

insular, permitindo a manutenção de mercado interno entre as ilhas que operam, 

tendo sido essenciais na resposta de emergência dada à passagem de 

fenómenos naturais, como o Furacão Lorenzo. 

Mais recentemente, no período da primavera e verão, verificou-se a uma 

estabilidade da operação, em termos de regularidade e fiabilidade, decorrente 

da melhoria das condições de mar que o período em questão apresentou, que, 

normalmente, são melhores do que no período de inverno. 

Mas sabendo que existirão mais invernos até o porto das Lajes das Flores estar 

concluído e com condições de abrigo, será essencial que o armador de tráfego 

local consiga a substituição do atual navio ou que recorra/subcontrate outros 

navios durante o período de inverno, providenciando mais regularidade e 

fiabilidade ao modelo e à economia da ilha do Corvo. 
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III. CONCLUSÕES 

1. Mediante a previsão da passagem do Furacão Lorenzo pela Região 

Autónoma dos Açores, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera 

(IPMA) e o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores 

(SRPCBA), produziu diversos comunicados, avisos e alertas 

meteorológicos. Foram emanadas informações e orientações que se 

mostraram fundamentais para a preparação e prevenção das entidades 

públicas, e para a necessidade de alertar e sensibilizar a população para 

as devidas medidas de autoproteção. 

2. Face à previsão e evolução do grau de gravidade do fenómeno Furacão 

Lorenzo, o Governo Regional dos Açores assegurou e implementou um 

conjunto de medidas que pretendiam salvaguardar a segurança da 

população das nove ilhas do arquipélago. O Governo reforçou os meios 

de segurança, de proteção civil e de saúde, e preventivamente encerrou 

serviços públicos e troços de estradas junto ao mar.  

3. As medidas implementadas de preparação e autoproteção, a 

comunicação e a coordenação entre os serviços de Proteção Civil 

Municipal e Regional e os diferentes departamentos do Governo Regional 

dos Açores, foram determinantes para uma rápida e eficaz resposta às 

ocorrências, durante a passagem do furacão. 

4. Após a passagem do Furacão Lorenzo as diferentes entidades envolvidas 

foram rápidas e eficazes nas ações de limpeza. 

5. Face à dimensão dos estragos das diversas ilhas e urgência de 

inventariação e levantamento dos mesmos, foi feito um trabalho num curto 

espaço de tempo, por parte de todos os departamentos governamentais 

e municípios afetados, apurando um valor total de 313.327,686,07 euros, 

ao qual acresce o IVA nas infraestruturas portuárias. 
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6. O Porto das Lajes das Flores foi a infraestrutura mais danificada, 

evidenciando danos estruturais profundos, que exigiram uma necessária 

ação orientada para a desobstrução e limpeza imediata do porto e seus 

acessos, por forma a assegurar o abastecimento de bens essenciais à 

população do Grupo Ocidental. 

7. A declaração de situação de crise energética por parte do Governo 

Regional dos Açores foi fundamental para garantir uma gestão racional 

dos recursos de combustíveis existentes e garantir o funcionamento dos 

serviços essenciais. 

8. Após 15 dias da passagem do Furacão Lorenzo o Governo Regional dos 

Açores conseguiu apresentar o levantamento dos prejuízos, aprovar um 

conjunto de apoios de forma a minimizar os impactos da passagem do 

furacão no setor empresarial, da agricultura, da habitação e das pescas, 

e ainda garantir a operacionalidade do Porto das Lajes das Flores para 

embarcações do tráfego local regional. 

9. A ação do Governo Regional dos Açores ao decretar a situação de 

Calamidade Pública Regional, ao solicitar a solidariedade do Estado para 

com a Região e a candidatura ao Fundo de Solidariedade da União 

Europeia permitiram garantir meios financeiros para o processo de 

reconstrução após o Furacão Lorenzo. 

10. O Governo da República demonstrou solidariedade para com a Região 

Autónoma dos Açores, ao assumir 85% do valor total dos prejuízos, 

transferindo ainda em 2019, 20 milhões de euros, prevendo transferir mais 

20 milhões de euros em 2020, ao criar condições excecionais de 

contratação pública, de forma a agilizar os procedimentos, e ao submeter 

uma candidatura ao Fundo de Solidariedade da União Europeia. 

11. O apoio criado para os empresários dos Açores com prejuízos nas suas 

instalações, mercadorias e equipamentos, bem como para as empresas 

das Flores e do Corvo, que tiveram variação de resultados líquidos, em 

resultado dos constrangimentos ocorridos no abastecimento do Grupo 
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Ocidental, tem o valor neste momento superior a 587 mil euros, estando 

pagas todas as candidaturas concluídas. 

12. À data da audição do Secretário Regional da Agricultura e Florestas, 

encontravam-se executados 466 mil euros de apoios ao setor agrícola, 

que correspondiam a 323 mil euros de apoio às perdas de culturas e 

infraestruturas, 70 mil euros de apoio à alimentação dos animais e 73 mil 

euros de apoio aos agricultores com dificuldades de escoamentos dos 

animais das Flores e do Corvo. 

13. Na área da habitação estão previstos 331 mil euros de investimento 

público no apoio às famílias afetadas, sendo 224 mil euros da 

responsabilidade da Direção Regional da Habitação (com execução de 

acordo com a entrega de comprovativo dos investimentos por parte das 

famílias) e 107 mil euros da responsabilidade do ISSA (100% 

executados). 

14. No setor das pescas regista-se a execução de quase 40 mil euros, 

divididos em 22 mil euros de apoio a armadores com prejuízos, 4 mil euros 

em pagamentos a pescadores que ficaram impedidos de exercer a 

profissão, e 13 mil euros na reparação de danos nas casas de aprestos. 

15. O Governo isentou as taxas portuárias por forma a mitigar os impactos 

sobre a economia da ilha das Flores. 

16. O Governo Regional dos Açores propôs a revisão do Plano e Orçamento 

para o ano de 2020, tendo sido aprovada por unanimidade na Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores, garantindo a manutenção 

de todos os investimentos anteriormente previstos e reforçando o Plano 

de Investimentos com os novos investimentos decorrentes da passagem 

do furacão. Na mesma revisão garantiu a possibilidade de apoiar os 

Municípios em 85% do valor dos investimentos e a possibilidade de apoio 

as empresas regionais de tráfego local a fundo perdido. 

17. A quase totalidade dos investimentos é da responsabilidade da Secretaria 

Regional dos Transportes e Obras Públicas, com 93,7% da totalidade do 
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valor apresentado referente, na sua maioria, a obras em infraestruturas 

portuárias. A segunda entidade é a Secretaria Regional do Mar, Ciência 

e Tecnologia, com 3,7% divididos entre infraestruturas de apoio às pescas 

e zonas de proteção costeira. 

18. Os principais investimentos, de maior valor, dimensão e complexidade 

terão impacto financeiro em vários anos civis. 

19. No apoio aos Municípios, o Governo Regional dos Açores procurou 

garantir a não duplicação de investimentos referenciados no 

levantamento inicial, contratualizando uma entidade independente para a 

verificação dos trabalhos e investimentos a serem executados pelos 

Municípios. 

20. O Governo Regional assinou contratos ARAAL com os Municípios 

afetados, num total de 3,25 milhões de investimento do Governo dos 

Açores, e de 570 mil euros dos Municípios. 

21. O Município que apresentou maior prejuízo foi o de Angra do Heroísmo, 

num total de 1,6 milhões de euros, seguido do Município das Lajes do 

Pico, com 935 mil euros, e do Município da Horta, com 800 mil euros. 

22. Algumas estimativas de prejuízos e de investimentos inumeradas nos 

documentos entregues ao Grupo de Trabalho encontram-se abaixo do 

valor das empreitadas adjudicadas e outras encontram-se acima do valor 

das mesmas. 

23. As intervenções de menor valor e, por conseguinte, menor complexidade 

técnica encontram-se executadas ou em execução, e as de maior 

complexidade encontram-se em fase de adjudicação de empreitada ou 

em fase de projeto de execução. 

24. Cerca de 65% das intervenções previstas se encontram executadas ou 

em execução, 11% em fase de concurso e 20% em fase de elaboração 

de projeto. 

25. A impossibilidade de circulação por via da pandemia COVID 19 

influenciou alguns dos procedimentos e projetos necessários para o 
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avanço de algumas empreitadas, com a impossibilidade de circulação das 

equipas para realização de levantamento e projetos de execução. 

26. Os estragos causados no porto das Lajes das Flores exigiram uma 

readaptação dos recursos e da logística associada ao modelo de 

transportes nas ilhas das Flores e do Corvo. 

27. A 9 de outubro, e por edital do Capitão do Porto, foi autorizada a 

reabertura do porto das Lajes, para navios com dimensão de 60 metros 

de comprimento e 4 metros de calado. Esta alteração exigiu recorrer a 

navios do tráfego local regional, nomeadamente à Empresa de 

Transportes Marítimos Graciosenses. 

28. O abastecimento da Ilha das Flores, durante os meses de recurso aos 

TMG, e até à contratação do Malena, foram referenciados nas visitas do 

grupo de trabalho constrangimentos no que concerne à comunicação 

entre empresários, transitários e armador, dificuldades de identificação de 

carga, mau acondicionamento e falta de manifesto. 

29. Os empresários agrícolas também sofreram prejuízos por impossibilidade 

de transporte de gado para exportação e na importação de alimento, 

sendo que após a contratação do navio Malena, a situação ficou 

regularizada. 

30.  Afigurou-se muito importante o esforço conjunto entre as entidades 

responsáveis, os empresários e o Fundo de Coesão na comunicação de 

dificuldades, bem como na construção de novas soluções e aprimorar as 

existentes, a bem de uma normalização dos procedimentos. 

31. A criação do Grupo de Trabalho constituído pela Direção Regional de 

Transportes, Fundo de Coesão e Direção Regional de Apoio ao 

Investimento e Competitividade foi importante no acompanhamento dos 

impactos e comportamentos do modelo de transporte implementado. 

32.  O Governo recorreu a todos os meios disponíveis, como a Força Aérea, 

a Marinha e a SATA, para a realização de viagens complementares, de 

modo a minimizar e colmatar as dificuldades de transporte por parte das 
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empresas de tráfego local, resultantes de más condições atmosféricas e 

de mar. 

33. Os trabalhos contínuos de limpeza do Porto das Lajes das Flores da 

competência da Empresa Portos dos Açores, permitiu novo edital do 

Capitão do Porto, alterando as condições de operacionalidade do porto 

para navio com 90 metros e calado de 5 metros. 

34.  A contratação do navio Malena regularizou o transporte de mercadorias 

de e para a ilha das Flores, aumentando a fiabilidade, a previsibilidade e 

a capacidade de carga. 

35. O Governo Regional ao recorrer a empresa marítimo-turística garantiu o 

transporte marítimo de passageiros enquanto a lancha Ariel continuar 

inoperacional. 

36. O abastecimento da ilha do Corvo, por via da alteração da sua base para 

a ilha do Faial, apresentou durante o período de inverno irregularidade, 

decorrente do maior número de milhas a navegar, que exigem maior 

número de horas de bom tempo para a sua realização. 

37. Sem prejuízo de terem sido encontradas soluções para garantir o 

abastecimento de mercadorias e bens essenciais à ilha do Corvo, 

nomeadamente por via aérea, não foi ainda possível encontrar uma 

solução que permita normalizar o abastecimento por via marítima, 

especialmente no que se refere ao período de Inverno. Será, por isso, 

essencial que se consiga a substituição do atual navio ou que se 

recorra/subcontrate outros navios durante o período de inverno, 

providenciando mais regularidade e fiabilidade ao modelo e à economia 

da ilha do Corvo. 

38. A criação de um sistema de incentivos ao tráfego local regional pode 

potenciar a modernização e melhoria das condições dos armadores para 

a realização das suas operações, essencialmente por via aquisição de 

navios com melhores condições. 
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39. A criação deste Grupo de Trabalho, na medida do seu objeto e ação, foi 

elementar, por permitir analisar, acompanhar e avaliar as respostas e 

ações do Governo Regional perante os efeitos e danos provocados a 

diferentes níveis na Região dos Açores. 

40. Da análise de toda a informação fornecida pelo Governo, foi possível fazer 

um balanço dos procedimentos de reabilitação e das suas diferentes 

fases de execução. 

41. Os objetivos que sustentam este Grupo de Trabalho, como é o 

acompanhamento e avaliação dos impactos e consequências diretas e 

indiretas da passagem do Furacão Lorenzo, devem-se consubstanciar na 

prossecução do Grupo de Trabalho na próxima legislatura. 
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IV. VOTAÇÕES  

O Grupo de Trabalho do Furacão Lorenzo aprovou o presente relatório a 1 de 

setembro de 2020, por maioria, com os votos a favor do PS e BE, a abstenção 

do CDS-PP e voto contra do PSD. 

 

A Relatora, 

 

 

 

 

O Coordenador, 

 

 

André Rodrigues 

 

O Relatório foi aprovado, por maioria, com os votos a favor do PS e BE, a 

abstenção do CDS-PP e voto contra do PSD, na reunião do dia 1 de setembro 

de 2020 da Comissão Permanente de Economia, na Delegação da ALRAA, em 

São Miguel. 

 

A Presidente da Comissão, 

 

Bárbara Chaves 
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03 - Despacho n.º 1599/2019 de 4 de outubro de 2019 
04 - Despacho n.º 1757/2019 de 31 de outubro de 2019 
05 - Despacho n.º 1800/2019 de 11 de novembro de 2019 
06 - Resolução do Conselho do Governo n.º 113/2019 de 18 de outubro de 2019 
07 - Resolução do Conselho do Governo n.º 44/2020 de 2 de março de 2020 
08 - Resolução do Conselho do Governo n.º 114/2019 de 18 de outubro de 2019 
09 - Portaria n.º 77/2019 de 28 de outubro de 2019 
10 - Portaria n.º 45/2020 de 22 de abril de 2020 
11 - Resolução do Conselho do Governo n.º 115/2019 de 18 de outubro de 2019 
12 - Extrato de Despacho n.º 104/2020 de 23 de abril de 2020 
13 - Resolução do Conselho do Governo n.º 116/2019 de 18 de outubro de 2019 
14 - Declaração de Retificação n.º 12/2019 de 2 de dezembro de 2019 
15 - Portaria n.º 82/2019 de 12 de dezembro de 2019 
16 - Portaria n.º 10/2020 de 3 de fevereiro de 2020 
17 - Resolução do Conselho do Governo n.º 115/2020 de 20 de abril de 2020 
18 – Despacho – Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas 
19 - Resolução do Conselho do Governo n.º 157/2020 de 29 de maio de 2020 
20 - Contrato ARAAL n.º 4/2020 de 9 de junho de 2020 
21 - Contrato ARAAL n.º 5/2020 de 16 de junho de 2020 
22 - Contrato ARAAL n.º 6/2020 de 17 de junho de 2020 
23 - Contrato ARAAL n.º 7/2020 de 17 de junho de 2020 
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24 - Contrato ARAAL n.º 9/2020 de 22 de junho de 2020 
25 - Contrato ARAAL n.º 3/2020 de 26 de maio de 2020 
26 - Contrato ARAAL n.º 10/2020 de 5 de agosto de 2020 
27 - Resolução do Conselho de Ministros n.º 180/2019 
28 - Resolução do Conselho de Ministros n.º 182/2019 
29 - Decreto-Lei n.º 168/2019 de 29 de novembro 
30 -  Proposta de Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização 
do Fundo de Solidariedade da União Europeia para prestar assistência a Portugal, 
Espanha, Itália e Áustria. 
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01 - Ofícios enviados: 
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02 - Ofícios recebidos: 
  



 
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO  
GABINETE DO SECRETÁRIO REGIONAL ADJUNTO DA PRESIDÊNCIA  

PARA OS ASSUNTOS PARLAMENTARES 
 

 

Rua do Palácio | 9700 -143 Angra do Heroísmo  
 

 

 
 
 
 
 
 

Exmo. Senhor 
Coordenador do Grupo de Trabalho – 
Furacão Lorenzo 
Assembleia Legislativa da Região  
Autónoma dos Açores 
Rua Marcelino de Lima 
9901-858 Horta 
 

 

 

Sua referência Sua comunicação Nossa referência Nº Processo Angra do Heroísmo 
S/1482/2020 15-04-2020 Sai-SRAPAP/2020/186  29-05-2020 

 
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS 
 
 
Com referência ao Vosso ofício n.º S/1482/2020, de 15-04-2020, encarrega-me S.Exa. o Secretário 

Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares de informar o seguinte: 

 

 Relatórios dos levantamentos feitos pelo Governo nas diversas ilhas, cujo valor global atinge 
330 milhões de euros: 

Ficheiro em anexo (Relatórios Prejuízos Lorenzo – ALRAA.pdf), sendo de salientar que este 

documento reflete o montante total de 313.327.686,07€, que será acrescido de IVA nas 

infraestruturas portuárias. 

 

 Relatórios dos levantamentos feitos pelos Municípios que foram remetidos ao Governo: 

Em anexo os respetivos relatórios dos Municípios, a saber: Horta, Lajes do Pico, Madalena, Angra 

do Heroísmo e Velas de São Jorge. 

  

 Calendarização dos investimentos referentes aos estragos de forma desagregada: 

Ficheiro em anexo (Relatórios Prejuízos Lorenzo – ALRAA.pdf), sendo de salientar que este 

documento reflete o montante total de 313.327.686,07€, que será acrescido de IVA nas 
infraestruturas portuárias. 

  

 Contrato de aluguer do navio “Malena”: 

O contrato é público e pode ser consultado no portal BASE – contratos públicos online. 

  

 Documentos de despesa do serviço prestados pela empresa TMG no serviço prestado às 
ilhas das Flores e do Corvo: 
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Anexa-se a fatura do contrato celebrado com a empresa Transportes Marítimos Graciosenses, 

Lda, para o transporte marítimo de mercadorias entre a Terceira e as Flores. 

O respetivo contrato é público e pode ser consultado no portal BASE – contratos públicos online. 

  

 Protocolo celebrado entre o Governo e a Câmara de Comércio e Indústria da Horta para a 
realização de levantamento de prejuízos junto de empresas: 
Em anexo.  

  

 Projeto de reconstrução do Porto das Flores: 
O projeto de execução ainda não está concluído. Tal deverá acontecer no início do segundo 

semestre de 2020, após o que será submetido a ensaio do Laboratório Nacional de Engenharia 

Civil, ensaio em modelo reduzido, e depois será lançado o respetivo procedimento. 

  

 Valores globais dos prejuízos do comércio local: 
O montante global dos prejuízos do comércio local atinge, neste momento, 587.303,33€, sendo de 

notar que, no âmbito do impacto dos prejuízos nos resultados líquidos falta determinar os montantes 

de apoio para sete empresas, pelo facto de a Câmara do Comércio e Indústria da Horta estar a 

aguardar pela entrega de documentos contabilísticos imprescindíveis aos cálculos. 
  

 Valores dos prejuízos no setor agrícola, o número de candidaturas aos apoios criados para 
compensar os prejuízos no setor agrícola já recebidas e o número de candidaturas diferidas: 
Ao abrigo da Resolução do Conselho do Governo n.º 114/2019, de 18 de outubro, foram 

apresentadas 210 candidaturas num montante previsto de investimento de 462.511,63€, das quais 

foram já aprovadas 171 candidaturas e pagas 167 no montante de 303.437,01€. 

Das candidaturas aprovadas, uma aguarda os comprovativos da situação regularizada com a 

segurança social e/ou finanças e três encontram-se em portaria a publicar no Jornal Oficial nos 

próximos dias. 

Do total de candidaturas, um beneficiário desistiu e três tiveram parecer desfavorável, sendo que 

as restantes aguardam informação/elementos dos beneficiários, para que se possa proceder à sua 

aprovação e respetivo pagamento. 

O Governo apoiou ainda a aquisição de 933 toneladas de palha e fibra para alimentação animal nas 

ilhas das Flores e do Corvo, com um montante de apoio de 70 mil euros. 

Ao abrigo da Portaria nº 45/2020, de 22 de abril, que regulamenta a atribuição de um apoio 

extraordinário aos produtores agropecuários das ilhas das Flores e do Corvo, destinado a 

compensar os produtores das perdas decorrentes das dificuldades de escoamento e transporte de 

animais vivos, devido aos efeitos do furacão Lorenzo, foram apresentadas 173 candidaturas, das 

quais 166 foram aprovadas e 7 foram reprovadas por não cumprirem os requisitos estabelecidos na 

referida Portaria. 
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Das candidaturas aprovadas, 133 foram já processadas para pagamento num montante de 

73.226,30€, 9 candidaturas não foram processadas por não atingirem o valor mínimo para 

pagamento (50€) e 24 aguardam informação/elementos dos beneficiários para que se possa 

proceder à sua análise. 

  

 Valores dos prejuízos no setor das pescas, o número de candidaturas aos apoios criados 
para compensar os prejuízos no setor das pescas já recebidas e o número de candidaturas 
diferidas: 

A - Equipamentos afetos à atividade da pesca 

1. Foi publicada a Resolução do Conselho do Governo n.º 116/2019, de 18 de outubro, retificada 

pela Declaração de Retificação n.º 12/2019, de 2 de dezembro, que criou um regime excecional de 

apoio aos pescadores que sofreram prejuízos em equipamentos afetos à atividade da pesca 

armazenados em casas de aprestos danificadas pela passagem do furacão LORENZO, situadas no 

núcleo de pesca das Lajes das Flores, nos portos de pesca de São Mateus e S. João, na ilha do 

Pico e no porto de pesca da Folga, na ilha Graciosa. 

2. O apoio financeiro revestiu a forma de subsídio não reembolsável e foi calculado com base nos 

prejuízos efetivamente verificados e devidamente inventariados pela Direção Regional das Pescas 

ou pelas associações de pescadores, na sequência de vistorias realizadas às casas de aprestos 

sinistradas. 

3. O apoio financeiro corresponde a 75% das despesas elegíveis, na parte não comparticipada pelos 

seguros ou não objeto de cobertura de seguro. 
4. O prazo para apresentação de candidaturas terminou a 02/12/2019. 

5. Deram entrada 27 candidaturas: 11 de armadores da ilha do Pico, 11 de armadores da ilha Flores 

e 5 de armadores da ilha Graciosa. 

6. Todas as candidaturas encontram-se analisadas, tendo merecido o despacho favorável do 

Senhor Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia de 09/12/2019, tendo sido atribuído um 

apoio financeiro no montante de 22.466,25€. 
7. A notificação da decisão foi remetida aos armadores a 09/12/2019. 

8. Os apoios financeiros foram pagos aos armadores a 29/01/2020. 

B – Perdas de rendimentos armadores das embarcações sinistradas 

Considerando que as seguradoras pagaram aos armadores das embarcações sinistradas uma 

compensação correspondente a um mês de salário e que existiam armadores que não beneficiam 

de outras formas de rendimento, designadamente, subsídio de desemprego. 

Com o objetivo de atender a estas situações, foi publicada a Portaria nº 82/2019, de 12 de 
dezembro, com vista à concessão de um apoio durante o período de suspensão total ou parcial da 

atividade da pesca das embarcações sinistradas, no montante máximo de três salários mínimos da 

RAA para 2019. Este apoio poderá ser objeto de aumento justificado por condições alheias aos 

beneficiários. 





Identificação prejuízo

Departamento Sub-Departamento Ilha Concelho Prejuízo identificado Tipo de procedimento Objeto do procedimento Custo Estimado Inicio Fim

SREAT DRA Faial Horta Danos no acesso e aquário de Porto Pim Ajuste Direto Ajuste direto  100 300,00 € 01/02/2020 31/03/2020

SREAT DRA Faial Horta Danos no passadiço e balneário da praia, e no acesso e aquário 
de Porto Pim Ajuste Direto Ajuste direto  1 180 000,00 € 01/04/2020 31/03/2021

SREC DRE Faial Horta Coberturas na ES Manuel de Arriaga Concurso público Substituição das coberturas do edifício principal e do semicoberto  532 319,69 € 15/01/2020 14/02/2020

SREC DRD Faial Horta

Complexo Desportivo ES Manuel de Arriaga - Substituição e 
requalificação de parte da membrana impermeabilizadora do 
teto do Pavilhão + substituição e requalificação da vedação 
que limita o espaço desportivo exterio

Ajuste Direto
Substituição e requalificação de parte da membrana 
impermeabilizadora do teto do Pavilhão + substituição e 
requalificação da vedação que limita o esoaço desportivo exterior

 118 000,00 € 15/01/2020 31/03/2020

SRAF DRAg Central e 
Ocidental Colheitas agrícolas Apoio ao agricultor  105 417,23 € 

SRAF DRAg Central e 
Ocidental Colheitas agrícolas Apoio ao agricultor  824 094,52 € 

SRSS DRH Faial Horta
Fortes danos nas coberturas e paredes exteriores e vãos 
exteriores, deixando as habitações sem condições de 
habitabilidade

Apoio a particulares Danos ao nível de portas e janelas, pisos interiores e coberturas  90 500,00 € Dezembro Fevereiro

SRSS DRH Faial Horta
Fortes danos nas coberturas e paredes exteriores e vãos 
exteriores, deixando as habitações sem condições de 
habitabilidade

Apoio a particulares
Fortes danos nas coberturas e paredes exteriores e vãos 
exteriores, deixando as habitações sem condições de 
habitabilidade

 264 000,00 € Janeiro Junho

SRSS DRH Pico Lajes do Pico Danos ao nível de janelas e portas exteriores e revestimento 
de piso Apoio a particulares Danos ao nível de janelas e portas exteriores e revestimento de 

piso  2 000,00 € Dezembro Fevereiro

SRSS DRH Pico Madalena Habitação com destruição quase total Apoio a particulares Habitação com destruição quase total  50 000,00 € Janeiro Junho

SRSS DRH Graciosa Santa Cruz da Graciosa Danos ao nível de coberturas, maiortariamente telhas e alguns 
casos ao nível da estrutura da cobertura. Apoio a particulares Danos ao nível de coberturas, maiortariamente telhas e alguns 

casos ao nível da estrutura da cobertura.  18 000,00 € Dezembro Fevereiro

SRSS DRH Flores Santa Cruz das Flores Habitação com destruição ao nível da cobertura Apoio a particulares Habitação com destruição ao nível da cobertura  30 000,00 € Janeiro Maio

SRSS DRH São Jorge Velas Danos ao nível de coberturas, maiortariamente telhas e alguns 
casos ao nível da estrutura da cobertura. Apoio a particulares Danos ao nível de coberturas, maiortariamente telhas e alguns 

casos ao nível da estrutura da cobertura.  89 100,00 € Dezembro Fevereiro

SRSS DRH São Jorge Velas Fortes danos nas coberturas e vãos exteriores, deixando as 
habitações sem condições de habitabilidade Apoio a particulares Fortes danos nas coberturas e vãos exteriores, deixando as 

habitações sem condições de habitabilidade  78 000,00 € Janeiro Junho

SRSS ISA Flores Santa Cruz das Flores Renda Habitacional- entre out 2019 e out 2020 Apoio a particulares Renda Habitacional- entre out 2019 e out 2020  4 200,00 € 01/10/2019 01/10/2020

SRSS ISA São Jorge Velas Recheio Habitação Apoio a particulares Recheio Habitação  3 050,00 € 18/10/2019 02/12/2019

SRSS ISA São Jorge Velas Recheio Habitação Apoio a particulares Recheio Habitação  2 400,00 € 18/10/2019 02/12/2019

SRSS ISA Pico Lajes do Pico Recheio Habitação Apoio a particulares Recheio Habitação  4 630,00 € 18/10/2019 02/12/2019

SRSS ISA Pico Madalena Recheio Habitação Apoio a particulares Recheio Habitação  14 851,69 € 18/10/2019 02/12/2019

SRSS ISA Faial Horta Recheio Habitação Apoio a particulares Recheio Habitação  53 000,00 € 18/10/2019 02/12/2019

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Flores Lajes das Flores Destruição total do Porto Comercial das Lajes das Flores, 
incluindo edifício polivalente, oficinas e acesso Ajuste Direto

Trabalhos de remoção dos destroços e limpeza do terrapleno 
portuário (parque de contentores e áreas de manobra), incluindo 
demolição a fogo e remoção/dragagem dos blocos e enrocamentos 
arrastados para o interior da marina e bacia portuária

 200 000,00 € 03/10/2019 30/11/2019

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Flores Lajes das Flores idem Ajuste Direto
Dragagem da área adjacente ao cais -5,00 m (ZH) para viabilizar a 
operação do navio de abastecimento de combustíveis, no porto 
das Lajes das Flores

 400 000,00 € 01/11/2019 15/12/2019

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Flores Lajes das Flores idem Ajuste Direto

Ajuste direto para elaboração dos estudos e projetos das obras de 
emergência do Porto das Lajes das Flores, incluindo ensaios do 
perfil teórico do molhe de proteção em modelo físico reduzido 
(apenas em canal - 2D) ;

 408 500,00 € 04/11/2019 15/01/2020

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Flores Lajes das Flores idem Ajuste Direto Ajuste direto para a execução de estudos geológicos e geotécnicos 
no Porto das Lajes das Flores  15 000,00 € 18/11/2019 13/12/2019

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Flores Lajes das Flores idem Ajuste Direto Ajuste direto para a execução dos levantamentos topo-
hidrográficos e tridimensional com varrimento lateral  15 000,00 € 05/11/2019 11/12/2019

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Flores Lajes das Flores idem Ajuste Direto Contratação da empreitada para a execução das obras de Proteção 
de Emergência  19 000 000,00 € 16/12/2019 30/06/2021

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Flores Lajes das Flores idem Ajuste Direto Contratação da fiscalização da empreitada de construção da 
proteção de emergência;  160 000,00 € 16/12/2019 30/08/2021

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Flores Lajes das Flores Destruição total do Porto Comercial das Lajes das Flores, 
incluindo edifício polivalente, oficinas e acesso Concurso Público Contratação da empreitada de construção de ponte-cais  10 000 000,00 € 15/06/2020 30/07/2022

Titularidade Localização Procedimento Calendarização  
Prevista
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SRTOP PORTOS DOS AÇORES Flores Lajes das Flores idem Ajuste Direto Contratação da fiscalização da empreitada de construção da ponte-
cais  160 000,00 € 15/06/2020 30/09/2022

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Flores Lajes das Flores idem Ajuste Direto Procedimento para elaboração do projeto de construção do novo 
porto.  415 000,00 € 16/12/2019 31/05/2020

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Flores Lajes das Flores idem Ajuste Direto Procedimento para realização de ensaios em modelo físico 
reduzido  90 000,00 € 13/01/2020 30/04/2020

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Flores Lajes das Flores idem Ajuste Direto Revisão de projeto  100 000,00 € 15/01/2020 31/05/2020

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Flores Lajes das Flores idem Concurso Público Procedimento para adjudicação da empreitada de construção do 
novo porto  154 130 000,00 € 15/06/2020 10/06/2025

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Flores Lajes das Flores idem Concurso Público Procedimento para adjudicação da fiscalização da empreitada de 
construção do novo porto  780 000,00 € 10/06/2020 10/08/2025

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Flores Santa Cruz das Flores Destruição parcial do molhe do Porto das Poças, em 
construção Ajuste Direto Contrato adicional para reparação dos danos causados pelo 

furacão  2 500 000,00 € 20/11/2019 20/09/2020

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Corvo Corvo Derrube de coluna de iluminação e danos no edificio de apoio 
à atividade portuária Ajuste Direto Aquisição de nova coluna de iluminação e reparação da cobertura 

do edíficio  30 000,00 € 30/10/2019 24/12/2019

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Faial Horta Danos na cobertura do edifício da oficinas Ajuste Direto Consulta para adjudicação da empreitada de reparação da 
cobertura das oficinas/armazém  300 000,00 € 04/11/2019 30/06/2020

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Faial Horta Arranque de redes técnicas e danos na cobertura da gare, na 
sinalização e nos gradeamentos do terminal de passageiros Ajuste Direto Aquisição dos materiais e equipamentos e serviços  70 000,00 € 04/11/2019 15/03/2020

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Faial Horta Danos na estrutura flutuante e estacas, no edifício de apoio e 
na rede de eletricidade da marina da Horta Ajuste Direto Consulta para adjudicação das reparações  400 000,00 € 30/10/2019 30/04/2020

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Pico Lajes do Pico Danos consideráveis nos mantos do quebra-mar de proteção 
da Vila das Lajes do Pico Ajuste Direto Ajuste direto para execução dos levantamentos topo-hidrográficos 

e tridimensional com varrimento lateral  15 000,00 € 18/11/2019 15/01/2020

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Pico Lajes do Pico Danos consideráveis nos mantos do quebra-mar de proteção 
da Vila das Lajes do Pico Ajuste Direto Consulta para adjudicação da elaboração do projeto de reparação 

do molhe  125 000,00 € 10/12/2019 30/04/2020

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Pico Lajes do Pico idem Ajuste Direto Revisão do projeto  25 000,00 € 30/04/2020 01/10/2020

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Pico Lajes do Pico idem Concurso Público Procedimento para adjudicação da empreitada de reparação do 
molhe  14 275 000,00 € 01/10/2020 01/10/2024

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Pico Lajes do Pico idem Concurso Público Procedimento para adjudicação da fiscalização da empreitada de 
reparação do molhe  550 000,00 € 01/10/2020 01/12/2024

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Pico Lajes do Pico idem Ajuste Direto Restabelecimento da ligação ao quadro de alimentação de energia 
elétrica ao Núcleo de Recreio Náutico das Lajes do Pico  10 000,00 € 02/10/2019 02/12/2019

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Pico Madalena Derrube de sinalização e de colunas de iluminação e danos nas 
canalizações de água e eletricidade Ajuste Direto Aquisição dos materiais e equipamento e serviços  25 000,00 € 04/11/2019 24/12/2019

SRTOP PORTOS DOS AÇORES São Jorge Velas Deslocamento de blocos antifere do manto de proteção do 
parque de contentores (terrapleno) Ajuste Direto

Ajuste direto para a execução dos levantamentos topo-
hidrográficos e tridimensional com varrimento lateral no molhe de 
proteção do terrapleno do Porto das Velas

 15 000,00 € 20/11/2019 13/12/2019

SRTOP PORTOS DOS AÇORES São Jorge Velas Deslocamento de blocos antifere do manto de proteção do 
parque de contentores (terrapleno) Ajuste Direto Consulta para adjudicação da empreitada  250 000,00 € 11/01/2020 30/06/2020

SRTOP PORTOS DOS AÇORES São Jorge Velas Danos nas redes de água e eletricidade e nas juntas dos 
pontões flutuantes da Marina das Velas Ajuste Direto Aquisição dos materiais e equipamento e serviços  8 000,00 € 11/11/2019 31/03/2020

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Terceira Angra do Heroismo Danos no manto de proteção e no edifício polivalente do Porto 
das Pipas Ajuste Direto Consulta para elaboração do projeto da reparação do manto de 

proteção  14 500,00 € 25/11/2019 30/03/2020

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Terceira Angra do Heroismo idem Ajuste Direto Revisão do projeto  2 500,00 € 30/03/2020 06/04/2020

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Terceira Angra do Heroismo idem Ajuste Direto Procedimento para adjudicação da empreitada de reparação do 
molhe  3 553 000,00 € 06/04/2020 06/10/2022

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Terceira Angra do Heroismo idem Ajuste Direto Procedimento para adjudicação da fiscalização da empreitada de 
reparação do molhe  230 000,00 € 06/04/2020 06/12/2022

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Terceira Angra do Heroismo Danos na estrutura do edifício de controlo e na estrutura 
flutuante da Marina de Angra do Heroísmo Ajuste Direto Procedimento para a adjudicação da empreitada de reparação dos 

danos causados na Marina de Angra do Heroísmo  500 000,00 € 06/04/2020 30/11/2020

SRTOP PORTOS DOS AÇORES São Miguel Ponta Delgada
Danos consideráveis no manto de proteção e no muro cortina 
do Porto Comercial de Ponta Delgada e nas infraestruturas de 
abastecimento de água e eletricidade aos navios

Ajuste Direto Consulta para adjudicação da elaboração do projeto de reparação 
do molhe, do muro cortina e das infraestruturas  320 000,00 € 30/10/2019 15/05/2020

SRTOP PORTOS DOS AÇORES São Miguel Ponta Delgada idem Ajuste Direto Revisão do projeto  70 000,00 € 15/05/2020 30/05/2020

SRTOP PORTOS DOS AÇORES São Miguel Ponta Delgada idem Concurso Público Procedimento para adjudicação da empreitada de reparação do 
molhe e do muro cortina e das infraestruturas  26 870 000,00 € 30/05/2020 30/11/2023

SRTOP PORTOS DOS AÇORES São Miguel Ponta Delgada idem Concurso Público Procedimento para adjudicação da fiscalização da empreitada de 
reparação do molhe,do muro cortina e das infraestruturas  560 000,00 € 30/05/2020 31/12/2023
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SRTOP PORTOS DOS AÇORES São Miguel Ponta Delgada Danos na estrutura flutuante e nas redes de abastecimentode 
água e eletricidade da Marina Pêro de Teive e Portas do Mar Ajuste Direto Procedimento para adjudicação da empreitada  625 000,00 € 04/11/2019 30/05/2020

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Santa Maria Vila do Porto Danos severos no manto de proteção da cabeça e do molhe do 
Porto Comercial de Vila do Porto Ajuste Direto

Consulta para elaboração do projeto da reparação do manto de 
proteção da cabeça e do molhe, repavimentação da plataforma do 
cais e reabilitação das infraestruturas

 180 000,00 € 30/10/2019 30/04/2020

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Santa Maria Vila do Porto idem Ajuste Direto Revisão do projeto  50 000,00 € 30/04/2020 10/05/2020

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Santa Maria Vila do Porto idem Concurso Público Procedimento para adjudicação da empreitada de reparação do 
manto de proteção do cais comercial de Vila do Porto e Marina  15 330 000,00 € 10/05/2020 01/12/2023

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Santa Maria Vila do Porto idem Ajuste Direto Procedimento para adjudicação da fiscalização da empreitada de 
reparação do manto de proteção da cabeça e do molhe  570 000,00 € 10/05/2020 01/02/2024

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Santa Maria Vila do Porto Colmatação das locas (infraescavação ) da cabeça do cais ferry 
de VDP Ajuste Direto Procedimento para a empreitada de colmatação das locas 

(infraescavação) da cabeça do cais ferry de Vila do Porto  150 000,00 € 11/11/2019 30/06/2020

SRTOP DROPC Flores Lajes das Flores

Intervenção em taludes e reabilitação de pavimento 
danificado na ER e sistemas de drenagem de ligação entre 
Lajes e Santa Cruz das Flores que sofreram deslizamentos 
decorrentes dos ventos fortes e pluviosidade

Ajuste Direto Elaboração do projeto e respectivo procedimento de contratação 
da execução dos trabalhos  250 000,00 € 31/01/2020 31/12/2020

SRTOP DROPC Flores Lajes das Flores Aquisição de nova sinalização danificada com a passagem do 
furacão devido ás fortes rajadas Ajuste Direto Procedimento de aquisição  17 700,00 € 07/01/2020 15/03/2020

SRTOP DROPC Faial Horta Reparação da Rotunda da Feteira sita à ER n.º1-1.ª Ajuste Direto Procedimento de contratação e execução dos trabalhos  35 400,00 € 07/10/2019 31/12/2019

SRTOP DROPC Faial Horta Reposição de condições de acesso ao Monte da Guia, proteção 
de talude e execução de muro de suporte Ajuste Direto Procedimento de contratação e execução dos trabalhos  354 000,00 € 01/01/2020 31/12/2020

SRTOP DROPC Faial Horta

Repavimentação do troço de ER 1-1-ª (Rua do Pasteleiro) 
danificado, reconstruindo o sistema de drenagem e muro, 
instalação de sinalização vertical e horizontal, incluindo 
reparação de passeios.

Ajuste Direto
Elaboração do projeto, procedimento de contratação e execução 
dos trabalhos (articulação com procedimento anterior e mediante 
disponibilidade reforço de Plano)

 147 500,00 € 07/10/2019 31/06/2020

SRTOP DROPC Faial Horta
Repavimentação do troço de ER 1-1-ª (Laginha) danificado, 
reconstruindo o sistema de drenagem, instalação de 
sinalização vertical e horizontal

Ajuste Direto Elaboração do projeto, procedimento de contratação e execução 
dos trabalhos (mediante disponibilidade reforço de Plano)  320 252,00 € 01/01/2020 31/09/2020

SRTOP DROPC Faial Horta Reparação e substituição do dispositivos de segurança do 
troço de ER 1-1-ª (Laginha) danificado. Ajuste Direto Elaboração do projeto, procedimento de contratação e execução 

dos trabalhos (mediante disponibilidade reforço de Plano)  46 020,00 € 03/12/2019 31/12/2019

SRTOP DROPC Faial Horta

Repavimentação do troço de ER 1-1-ª (Rua do Castelo) 
danificado, reconstruindo o sistema de drenagem, instalação 
de sinalização vertical e horizontal, incluindo reparação de 
passeios.

Ajuste Direto Procedimento de contratação e execução dos trabalhos  118 000,00 € 01/01/2020 31/09/2020

SRTOP DROPC Faial Horta Intervenção de reparação de colapso parcial das Oficinas da 
Junta do Porto (SRTOP) Ajuste Direto

Elaboração do projeto e respectivo procedimento de contratação 
da execução dos trabalhos (mediante disponibilidade reforço de 
Plano)

 104 430,00 € 01/01/2020 31/09/2020

SRTOP DROPC Faial Horta Aquisição de nova sinalização danificada com a passagem do 
furacão devido ás fortes rajadas Ajuste Direto Procedimento de aquisição e montagem  88 500,00 € 01/01/2020 01/05/2020

SRTOP DROPC Pico Madalena Reconstrução de muros de pedra e passeios no Ramal da Areia 
Larga, freguesia da Madalena. Ajuste Direto

Elaboração do projeto e respectivo procedimento de contratação 
da execução dos trabalhos (mediante disponibilidade reforço de 
Plano)

 229 513,30 € 01/01/2020 01/11/2020

SRTOP DROPC Pico Madalena
Limpeza e regularização de pavimentos, bermas e sobras das 
ERs 1-2ª (incluindo ramais ao Porto da Areia Larga, Guindaste, 
São Mateus e São João), e 3-2ª (Longitudinal)

Ajuste Direto Elaboração do projeto e respectivo procedimento de contratação 
da execução dos trabalhos  3 943,28 € 07/10/2019 25/10/2019

SRTOP DROPC Pico Madalena Intervenção com guincho e conjunto industrial para corte de 
árvore junto à Igreja de São Mateus Ajuste Direto Procedimento de contratação da execução dos trabalhos  913,76 € 07/10/2019 25/10/2019

SRTOP DROPC Pico Lajes do Pico
Intervenções em passagens hidraulicas na RVR da Madalena e 
Lajes que ficaram impedidas na sequência de arrastamento de 
detritos

Ajuste Direto Procedimento de contratação da execução dos trabalhos  43 512,50 € 07/10/2019 25/10/2019

SRTOP DROPC Pico Lajes do Pico Intervenção em taludes na ER das Lajes do Pico que sofreram 
deslizamentos decorrentes dos ventos fortes e pluviosidade Ajuste Direto

Elaboração do projeto e respectivo procedimento de contratação 
da execução dos trabalhos (mediante disponibilidade reforço de 
Plano)

 156 645,00 € 01/01/2020 31/12/2020

SRTOP DROPC Pico São Roque do Pico Substituição do telhado do armazém sito à "Central de 
Britagem", em Santa Luzia, São Roque Ajuste Direto Elaboração do projeto e respectivo procedimento de contratação 

da execução dos trabalhos  52 215,70 € 01/01/2020 01/04/2020

SRTOP DROPC Pico Lajes do Pico Substituição de porta de fole (4,50x4,00m) do armazém sito ao 
Mistério da Silveira, Lajes Ajuste Direto Procedimento de aquisição  2 610,75 € 01/01/2020 01/04/2020

SRTOP DROPC Pico São Roque do Pico Substituição de porta de fole (4,00x3,70m) do armazém sito ao 
"Nariz de ferro" - Sto. António, São Roque Ajuste Direto Procedimento de aquisição  2 610,75 € 01/01/2020 01/04/2020
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SRTOP DROPC Pico Madalena Substituição do telhado do armazém+oficina sito à E.R.3-2ª, 
Madalena Ajuste Direto Elaboração do projeto e respectivo procedimento de contratação 

da execução dos trabalhos  80 062,65 € 01/01/2020 01/05/2020

SRTOP DROPC Pico Madalena Aquisição de nova sinalização danificada com a passagem do 
furacão devido ás fortes rajadas Ajuste Direto Procedimento de aquisição  130 537,50 € 01/01/2020 31/09/2020

SRTOP DRT Corvo Corvo Reparação em diversos equipamentos - instalados no exterior 
do aeródromo Ajuste Direto Adjudicação da reparação  29 500,00 € 30/10/2019 01/03/2020

SRTOP DRT Pico Madalena Reparação em diversos equipamentos - instalados no exterior 
do aeródromo Ajuste Direto Adjudicação da reparação  14 160,00 € 30/10/2019 01/03/2020

SRTOP DRT Flores Santa Cruz das Flores Reparação em diversos equipamentos - instalados no exterior 
do aeródromo Ajuste Direto Adjudicação da reparação  17 700,00 € 30/10/2019 01/03/2020

SRTOP DRT Graciosa Santa Cruz da Graciosa Reparação em diversos equipamentos - instalados no exterior 
do aeródromo Ajuste Direto Adjudicação da reparação  29 500,00 € 30/10/2019 01/03/2020

SRTOP DRT Flores Lajes das Flores Transporte de mercadorias Ajuste Direto Ajuste directo  34 239 116,00 € 04/10/2019 31/12/2023

SRTOP DRT Flores Lajes das Flores

Lancha Ariel que se encontrava varada no porto das Lajes das 
Flores foi abalroada por contentores, outras embarcações e 
por destroços do molhe, por ação do galgamento do mar. 
Contentor com peças sobressalentes, estacionado no 
terrapleno do mesmo porto, arremessado ao mar

Peritagem dos danos. Adjudicação da reparação. Certificação  30 387,36 € 30/10/2019 01/03/2020

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Flores Lajes das Flores 1 empilhador de garfos 3,5 ton Ajuste Direto Aquisição de 1 empilhador de garfos 3,5 ton  40 000,00 € 02/12/2019 31/01/2020

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Flores Lajes das Flores 1 empilhador de garfos 33 ton Ajuste Direto Aquisição de 1 empilhador de garfos 33 ton  350 000,00 € 20/12/2019 20/02/2020

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Flores Lajes das Flores 1 empilhador de garfos 33 ton Concurso Público Aquisição de 1 empilhador de garfos 33 ton  350 000,00 € 01/04/2020 30/06/2020

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Flores Lajes das Flores 1 empilhador telescópico 45 ton Ajuste Direto Aquisição de 1 empilhador telescópico 45 ton  400 000,00 € 02/12/2019 31/01/2019

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Flores Lajes das Flores 1 empilhador telescópico 45 ton Concurso Público Aquisição de 1 empilhador telescópico 45 ton  400 000,00 € 01/01/2020 30/06/2020

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Flores Lajes das Flores 1 autogrua Ajuste Direto Aquisição de 1 autogrua  210 000,00 € 05/10/2019 10/10/2019

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Flores Lajes das Flores 1 viatura ligeira Ajuste Direto Aquisição de 1 viatura ligeira  25 000,00 € 01/01/2020 31/03/2020

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Flores Lajes das Flores 1 viatura mercadorias Ajuste Direto Aquisição de 1 viatura mercadorias  35 000,00 € 01/01/2020 31/03/2020

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Flores Lajes das Flores Conjunto equipamento oficinas e sobressalentes Ajuste Direto Aquisição de conjunto equipamento oficinas e sobressalentes  120 000,00 € 04/10/2019 30/09/2020

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Flores Lajes das Flores Báscula Ajuste Direto Aquisição de báscula  40 000,00 € 12/12/2019 31/03/2020

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Santa Maria Vila do Porto 1 autogrua Concurso Público Aquisição de 1 autogrua  500 000,00 € 01/04/2020 31/03/2021

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Pico Lajes do Pico 1 autogrua Concurso Público Aquisição de 1 autogrua  500 000,00 € 01/04/2020 31/03/2021

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Faial Horta 1 empilhador de garfos 33 ton Concurso Público Aquisição de 1 empilhador de garfos 33 ton  350 000,00 € 01/04/2020 31/12/2020

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Faial Horta 1 empilhador de garfos 3,5 ton Ajuste Direto Aquisição de 1 empilhador de garfos 3,5 ton  40 000,00 € 02/12/2019 31/01/2020

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Faial Horta 1 viatura ligeira Ajuste Direto Aquisição de 1 viatura ligeira  25 000,00 € 01/01/2020 31/03/2020

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Flores Lajes das Flores Necessidade de transporte de equipamento, através de 
plataforma marítima e rebocador, para o porto das Lajes Ajuste Direto Aquisição de serviços de transporte de equipamento para o porto 

das Lajes das Flores, através de plataforma marítima e rebocador  199 500,00 € 15/11/2019 15/12/2019

SRTOP PORTOS DOS AÇORES Flores Lajes das Flores Necessidade de serviços de estiva e contratação de seguros 
para o transporte Ajuste Direto Aquisição de serviços de estiva e de seguros de transporte  15 000,00 € 15/11/2019 15/12/2019

SRTOP DROPC Flores Lajes das Flores Reposição dos equipamentos de telecomunicações que foram 
danificados junto ao Porto das Lajes e Porto do Corvo Ajuste Direto Reposição de equipamentos  29 500,00 € 01/01/2020 01/03/2020

SRMCT DRP Pico Madalena Porto do Calhau (Monte). Existência de locas, muro ala e 
rampa varadouro danificada

Projeto - Ajuste Direto Simplificado; 
Empreitada - Ajuste Direto (DL 
168/2019)

Elaboração projeto de execução e realização da empreitada  354 000,00 € 01/03/2021 30/06/2021

SRMCT DRP Pico Madalena Porto de São Mateus. Pavimento danificado, danos na rampa 
de varagem e deslocamento dos blocos do cais

Empreitada - Ajuste Direto (DL 
168/2019) Realização da empreitada  236 000,00 € 01/02/2020 31/05/2020

SRMCT DRP Pico Madalena Porto de São Caetano. Enrocamento danificado e loca junto à 
grua

Empreitada - Ajuste Direto (DL 
168/2019) Realização da empreitada  59 000,00 € 01/04/2020 30/06/2020

SRMCT DRP Pico Lajes do Pico Porto das Ribeiras. Deslocamento de blocos do cais, 
deslizamento do enrocamento de proteção do molhe

Projeto - Ajuste Direto; Empreitada - 
Ajuste Direto (DL 168/2019) Elaboração projeto de execução e realização da empreitada  3 540 000,00 € 01/02/2021 31/12/2021
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SRMCT DRP Pico Lajes do Pico Porto da Calheta de Nesquim. Necessidade de reforço da 
proteção do extradorso do molhe cais

Projeto - Ajuste Direto Simplificado; 
Empreitada - Ajuste Direto (DL 
168/2019)

Elaboração projeto de execução e realização da empreitada  177 000,00 € 01/03/2020 30/06/2020

SRMCT DRP Faial Horta
Porto do Varadouro. Destruição da proteção e pavimento 
junto ao acesso ao porto, danos nos muros de suporte e 
contenção e pavimentos e juntas do terrapleno danificados

Projeto - Ajuste Direto; Empreitada - 
Ajuste Direto (DL 168/2019) Elaboração projeto de execução e realização da empreitada  590 000,00 € 01/03/2020 30/09/2020

SRMCT DRP São Miguel Povoação Porto da Ribeira Quente. Danos nas redes técnicas Empreitada - Ajuste Direto (DL 
168/2019) Realização da empreitada  29 500,00 € 01/01/2020 31/03/2020

SRMCT DRP Terceira Angra do Heroísmo Porto de São Mateus. Deslocamento de blocos antiferes Empreitada - Ajuste Direto (DL 
168/2019) Realização da empreitada  236 000,00 € 01/04/2021 31/08/2021

SRMCT DRP Graciosa Santa Cruz da Graciosa Porto da Folga. Destruição de muro lateral da rampa de 
varagem

Empreitada - Ajuste Direto (DL 
168/2019) Realização da empreitada  59 000,00 € 01/03/2020 30/04/2020

SRMCT LOTAÇOR Faial Horta Porto do Varadouro. Danos casas de aprestos e posto de 
recolha

Aquisição de Bens - Ajuste Direto 
simplificado

Reparações e aquisição de materiais. Processo Seguradora, 
aguarda decisão. Trabalhos concluídos  1 620,00 € 03/10/2019 31/10/2019

SRMCT DRP Faial Horta Porto do Varadouro. Danos escada de acesso à grua Aquisição de Bens - Ajuste Direto 
simplificado Aquisição de nova escada  5 900,00 € 01/03/2020 31/03/2020

SRMCT DRP Faial Horta Porto do Castelo Branco. Sistema de rotação e elevação com 
graves problemas na grua de coluna de 5ton Aquisição de Serviços - Ajuste Direto Reparação do equipamento  23 600,00 € 01/03/2020 31/05/2020

SRMCT LOTAÇOR Pico Madalena Porto do Calhau (Monte). Danos na Grua Aquisição de Bens - Ajuste Direto 
simplificado

Reparações e aquisição de materiais. Processo Seguradora, 
aguarda decisão. Trabalhos concluídos  2 200,00 € 03/10/2019 31/10/2019

SRMCT LOTAÇOR Pico Madalena
Porto São Mateus. Danos nas casas de aprestos (portas e 
iluminação), motor danificado, anomalias na iluminação 
exterior

Aquisição de Bens - Ajuste Direto 
simplificado

Reparações e aquisição de materiais. Processo Seguradora, 
aguarda decisão. Trabalhos parcialmente concluídos  4 600,00 € 03/10/2019 31/12/2019

SRMCT LOTAÇOR Pico Lajes do Pico Porto São João. Perda total grua Aquisição de Bens - Ajuste Direto Aquisição de novo equipamento. Processo Seguradora, aguarda 
decisão  60 000,00 € 01/04/2020 30/06/2020

SRMCT LOTAÇOR Pico Lajes do Pico Porto São João. Danos gerais nas instalações sanitárias, casas 
de aprestos e oficina de embarcações

Aquisição de Bens - Ajuste Direto 
simplificado

Reparações e aquisição de materiais. Processo Seguradora, 
aguarda decisão. Trabalhos parcialmente concluídos  14 800,00 € 03/10/2019 31/12/2019

SRMCT DRP Pico Lajes do Pico Porto São João. Danos na Iluminação exterior Aquisição de Bens - Ajuste Direto 
simplificado Reparação do equipamento  2 950,00 € 01/02/2020 31/03/2020

SRMCT LOTAÇOR Pico Lajes do Pico Porto São João. Danos Posto de Recolha, câmaras de 
refrigeração e silo de gelo Aquisição de Serviços - Ajuste Direto Aquisição de novo equipamento. Processo Seguradora, aguarda 

decisão  50 000,00 € 01/05/2020 31/08/2020

SRMCT LOTAÇOR Pico Lajes do Pico Porto da Calheta de Nesquim. Danos na escada de acesso Aquisição de Bens - Ajuste Direto 
simplificado Aquisição de nova escada. Processo Seguradora, aguarda decisão  2 500,00 € 01/03/2020 31/03/2020

SRMCT LOTAÇOR Pico Lajes do Pico Porto da Manhenha. Danos nas portas Aquisição de Bens - Ajuste Direto 
simplificado

Reparação porta casa do guincho. Processo Seguradora, aguarda 
decisão. Trabalhos concluídos  500,00 € 03/10/2019 31/10/2019

SRMCT LOTAÇOR Pico Madalena Entreposto Madalena. Cobertura danificada e grelhas de 
ventilação

Aquisição de Bens - Ajuste Direto 
simplificado

Reparação de ventiladores. Processo Seguradora, aguarda decisão. 
Trabalhos parcialmente concluídos  2 500,00 € 03/10/2019 31/12/2019

SRMCT LOTAÇOR Graciosa Santa Cruz da Graciosa Porto da Folga. Danos nas portas de casas de aprestos e 
cobertura entreposto frigorífico

Empreitada - Ajuste Direto (DL 
168/2019) Realização da empreitada  20 000,00 € 01/03/2020 31/05/2020

SRMCT LOTAÇOR Flores Lajes das Flores Porto das Lajes. Danos na oficina Empreitada - Ajuste Direto 
Simplificado Realização da empreitada. Processo Seguradora, aguarda decisão.  3 000,00 € 01/01/2020 31/01/2020

SRMCT LOTAÇOR Flores Lajes das Flores Porto das Lajes. Danos na grua Aquisição de Bens - Ajuste Direto 
simplificado

Reparação do equipamento. Processo Seguradora, aguarda 
decisão.  10 000,00 € 01/01/2020 31/01/2020

SRMCT DRP Flores Lajes das Flores Porto das Lajes. Danos nas portas casas de aprestos Aquisição de Bens - Ajuste Direto 
simplificado Aquisição de bens  5 189,64 € 01/01/2020 31/03/2020

SRMCT LOTAÇOR Flores Santa Cruz das Flores Porto das Poças. Danos no contentor Aquisição de Bens - Ajuste Direto 
simplificado

Reparação do equipamento. Processo Seguradora, aguarda 
decisão.  1 300,00 € 01/01/2020 31/01/2020

SRMCT DRAM Pico Madalena Pocinho (Candelária). Danos na proteção costeira Empreitada - Ajuste Direto (DL 
168/2019) Realização da empreitada  94 400,00 € 01/03/2020 30/06/2020

SRMCT DRAM Pico Lajes do Pico Calheta de Nesquim. Queda parcial de muro junto ao porto Empreitada - Ajuste Direto (DL 
168/2019) Realização da empreitada  41 300,00 € 01/03/2020 30/04/2020

SRMCT DRAM Faial Horta Portinho da Feteira. Galgamentos junto ao portinho e 
destruição de muro de proteção

Projeto - Ajuste Direto Simplificado; 
Empreitada - Ajuste Direto (DL 
168/2019)

Elaboração projeto de execução e realização da empreitada  177 000,00 € 01/05/2020 30/09/2020

SRMCT DRAM Faial Horta Feteira. Recuo orla costeira
Projeto - Ajuste Direto Simplificado; 
Empreitada - Ajuste Direto (DL 
168/2019)

Elaboração projeto de execução e realização da empreitada  590 000,00 € 01/05/2020 30/09/2020

SRMCT DRAM Faial Horta Pasteleiro. Galgamentos orla costeira
Projeto - Ajuste Direto Simplificado; 
Empreitada - Ajuste Direto (DL 
168/2019)

Elaboração projeto de execução e realização da empreitada  1 770 000,00 € 01/02/2021 30/09/2021

SRMCT DRAM Faial Horta Porto Pim. Galgamentos orla costeira
Projeto - Ajuste Direto Simplificado; 
Empreitada - Ajuste Direto (DL 
168/2019)

Elaboração projeto de execução e realização da empreitada  1 180 000,00 € 01/02/2021 30/09/2021

SRMCT DRAM Faial Horta Castelo Branco. Recuo da orla costeira junto à estrada de 
acesso à zona balnear, porto e habitações

Projeto - Ajuste Direto Simplificado; 
Empreitada - Ajuste Direto (DL 
168/2019)

Elaboração projeto de execução e realização da empreitada  826 000,00 € 01/02/2021 30/09/2021
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SRMCT DRAM Faial Horta Angústias. Baia da Aguada. Galgamento orla costeira - 
alteração da proteção natural

Projeto - Ajuste Direto Simplificado; 
Empreitada - Ajuste Direto (DL 
168/2019)

Elaboração projeto de execução e realização da empreitada  177 000,00 € 01/03/2020 31/07/2020

SRMCT DRAM Corvo Corvo Porto Novo. Destruição do acesso ao Porto Novo
Projeto - Ajuste Direto Simplificado; 
Empreitada - Ajuste Direto (DL 
168/2019)

Elaboração projeto de execução e realização da empreitada  94 400,00 € 01/04/2020 30/06/2020

SRMCT DRAM Corvo Corvo Porto do Boqueirão. Instabilidade da falésia adjacente à 
Estrada Regional

Projeto - Ajuste Direto Simplificado; 
Empreitada - Ajuste Direto (DL 
168/2019)

Elaboração projeto de execução e realização da empreitada  177 000,00 € 01/02/2021 30/06/2021

SRMCT DRAM Faial Horta Conceição. Prejuízos orla costeira Empreitada - Ajuste Direto (DL 
168/2019) Realização da empreitada  35 400,00 € 01/03/2020 30/05/2020

SRMCT DRAM Faial Horta Angústias. Poça da Rainha. Fragilização do talude adjacente ao 
parque de estacionamento.

Projeto - Ajuste Direto Simplificado; 
Empreitada - Ajuste Direto (DL 
168/2019)

Realização da empreitada  59 000,00 € 01/03/2020 30/06/2020

SRMCT DRAM Faial Horta Pedro Miguel. Instabilidade na falésia adjacente e acesso ao 
porto

Empreitada - Ajuste Direto (DL 
168/2019) Realização da empreitada  59 000,00 € 01/03/2020 30/06/2020

SRMCT DRAM Faial Horta Ribeirinha. Danos na proteção do porto Empreitada - Ajuste Direto (DL 
168/2019) Realização da empreitada  35 400,00 € 01/03/2020 30/06/2020

SRMCT DRAM Pico Madalena
Caminho da costa, Lajido da Criação Velha. Destruição, quase 
total, do muro de proteção adjacente à estrada (cerca de 
1.200 metros)

Empreitada - Ajuste Direto (DL 
168/2019) Realização da empreitada  118 000,00 € 01/03/2020 30/06/2020

SRMCT DRAM Pico Madalena Areia Larga. R. João Lima Whitton. Danos em muro de 
proteção costeira

Empreitada - Ajuste Direto 
Simplificado Realização da empreitada  17 700,00 € 01/03/2020 30/06/2020

SRMCT DRAM Pico Lajes do Pico São João. Reparação do enrocamento da proteção Empreitada - Ajuste Direto (DL 
168/2019) Realização da empreitada  29 500,00 € 01/03/2020 31/05/2020

SRMCT DRAM Faial Horta Varadouro. Galgamento da falésia adjacente à zona balnear, 
destabilizando-a

Projeto - Ajuste Direto Simplificado; 
Empreitada - Ajuste Direto (DL 
168/2019)

Realização da empreitada  177 000,00 € 01/04/2020 30/06/2020

SRMCT DRAM Faial Horta Feteira. Destruição do molhe de proteção à zona balnear Empreitada - Ajuste Direto 
Simplificado Realização da empreitada  5 900,00 € 01/05/2020 31/05/2020

SRMCT DRAM Corvo Corvo Boqueirão. Abertura de loca na rampa de acesso ao porto do 
Boqueirão

Empreitada - Ajuste Direto 
Simplificado Realização da empreitada  17 700,00 € 15/10/2019 30/11/2019

SRMCT DRAM Pico Madalena São Mateus. R do Porto Novo. Galgamento costeiro, 
fragilização da proteção costeira adjacente à via pública

Empreitada - Ajuste Direto (DL 
168/2019) Realização da empreitada  59 000,00 € 01/04/2020 30/06/2020

SRMCT DRAM Pico Madalena Candelária - Porto de Ana Clara. Galgamento com destruição 
parcial de muro e taludes de proteção à via pública

Empreitada - Ajuste Direto (DL 
168/2019) Realização da empreitada  29 500,00 € 01/04/2020 30/06/2020

SRMCT DRAM Pico Madalena São Mateus. Destruição de acesso e danos das instalações 
sanitárias

Empreitada - Ajuste Direto (DL 
168/2019) Realização da empreitada  35 400,00 € 01/04/2020 30/06/2020

SRMCT DRAM Pico Madalena
São Caeteno. Porto das Baixas (Terra do Pão). Destruição 
parcial de solário e acesso ao porto. Destruição de muros e 
taludes de suporte

Empreitada - Ajuste Direto (DL 
168/2019) Realização da empreitada  88 500,00 € 01/04/2020 30/06/2020

SRMCT DRAM Pico Lajes do Pico São João. Zona Balnear das Arinhas. Abertura de loca no 
solário e danos no acesso

Empreitada - Ajuste Direto (DL 
168/2019) Realização da empreitada  17 700,00 € 01/04/2020 30/06/2020

SRMCT DRAM Pico Lajes do Pico São João - Ponta do Admoiro. Pavimentos e solários 
danificados

Empreitada - Ajuste Direto (DL 
168/2019) Realização da empreitada  29 500,00 € 01/04/2020 30/06/2020

SRMCT DRAM Pico Lajes do Pico Calheta de Nesquim. Poças das Mujas. Destruição parcial do 
pavimento, muros de suporte do acesso e instalações de apoio

Empreitada - Ajuste Direto (DL 
168/2019) Realização da empreitada  236 000,00 € 01/04/2020 30/06/2020

SRMCT DRAM Faial Horta Castelo Branco. Destruição de solários, elevador de acesso 
danificado

Empreitada - Ajuste Direto (DL 
168/2019) Realização da empreitada  29 500,00 € 01/04/2020 30/06/2020

SRMCT DRAM Faial Horta Varadouro. Destruição de solários, acessos e muros Empreitada - Ajuste Direto (DL 
168/2019) Realização da empreitada  29 500,00 € 01/04/2020 30/06/2020

SRMCT DRAM Faial Horta Angústias. Poça da Rainha. Danos zona balnear Empreitada - Ajuste Direto (DL 
168/2019) Realização da empreitada  5 900,00 € 01/04/2020 30/06/2020

VPGECE DRAIC Flores Santa Cruz Apoio a particulares / empresa  1 200,00 € 2019 2020

VPGECE DRAIC Flores Lajes Apoio a particulares / empresa  22 608,00 € 2019 2020

VPGECE DRAIC Corvo Vila Nova Apoio a particulares / empresa  734,37 € 2019 2020

VPGECE DRAIC Flores Lajes Apoio a particulares / empresa  5 365,79 € 2019 2020

VPGECE DRAIC Corvo Vila Nova Apoio a particulares / empresa  4 598,96 € 2019 2020

VPGECE DRAIC Flores Santa Cruz Apoio a particulares / empresa  1 385,85 € 2019 2020

VPGECE DRAIC Flores Santa Cruz Apoio a particulares / empresa  225,00 € 2019 2020
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VPGECE DRAIC Faial Horta Apoio a particulares / empresa  633,38 € 2019 2020

VPGECE DRAIC Pico São Roque Apoio a particulares / empresa  46 160,08 € 2019 2020

VPGECE DRAIC Flores Lajes Apoio a particulares / empresa  594,73 € 2019 2020

VPGECE DRAIC Flores Santa Cruz Apoio a particulares / empresa  375,00 € 2019 2020

VPGECE DRAIC Flores Santa Cruz Apoio a particulares / empresa  225,00 € 2019 2020

VPGECE DRAIC Flores Santa Cruz Apoio a particulares / empresa  2 301,32 € 2019 2020

VPGECE DRAIC Corvo Vila Nova Apoio a particulares / empresa  5 458,16 € 2019 2020

VPGECE DRAIC Flores Lajes Apoio a particulares / empresa  34 500,00 € 2019 2020

VPGECE DRAIC Flores Santa Cruz Apoio a particulares / empresa  2 625,00 € 2019 2020

VPGECE DRAIC Flores Santa Cruz Apoio a particulares / empresa  121,05 € 2019 2020

VPGECE DRAIC Flores Santa Cruz Apoio a particulares / empresa  14 250,00 € 2019 2020

VPGECE DRAIC Flores Santa Cruz Apoio a particulares / empresa  26 250,00 € 2019 2020

VPGECE DRAIC Pico Lajes Apoio a particulares / empresa  57 901,10 € 2019 2020

VPGECE DRAIC Faial Horta Apoio a particulares / empresa  8 163,96 € 2019 2020

VPGECE DRAIC Faial Horta Apoio a particulares / empresa  7 188,89 € 2019 2020

VPGECE DRAIC Faial Horta Apoio a particulares / empresa  5 755,43 € 2019 2020

VPGECE DRAIC Faial Horta Apoio a particulares / empresa  71 156,80 € 2019 2020

Câmara Municipal de 
Lajes das Flores Flores Lajes Reparação de muros, passeios e asfalto na avenida da Fajã 

Grande  100 000,00 € 2020 2020

Câmara Municipal de 
Velas São Jorge Velas Vias municipais, caminhos agrícolas e edifícios municipais  300 000,00 € 2020 2020

Câmara Municipal da 
Madalena Pico Madalena Destruição do poço de maré, de muros e taludes de proteção 

e pavimentos, Guindaste e Campo Raso, Candelária  7 953,68 € 2020 2020

Câmara Municipal da 
Madalena Pico Madalena Destruição de molhe proteção, arrastamento pedras, na 

Piscina da Criação-Velha (Laja das rosas)  75 515,14 € 2020 2020

Câmara Municipal da 
Madalena Pico Madalena

Destruição de muros de proteção, arrastamento pedras de 
grande dimensão e de pavimentos e inertes, na Rua Rodrigo 
Guerra

 2 063,30 € 2020 2020

Câmara Municipal da 
Madalena Pico Madalena Destruição do poço de maré, de muros e taludes de proteção, 

pavimentos e escadarias - São Caetano  29 218,34 € 2020 2020

Câmara Municipal da 
Madalena Pico Madalena

Destruição de taludes de proteção, pavimentos, bermas e 
poços, na Pontinha, Areeiro, Zona Balnear, R. São Martinho e 
no Porto Novo - São Mateus

 190 267,59 € 2020 2020

Câmara Municipal de 
Lajes do Pico Pico Lajes Destruição de pavimentos na Zona Balnear / Acesso à área de 

Lazer do Portinho da Feteira - Calheta do Nesquim  27 387,80 € 2020 2020

Câmara Municipal de 
Lajes do Pico Pico Lajes Destruição de equipamentos desportivos, na Zona Balnear da 

Poça das Mujas - Calheta do Nesquim  32 745,00 € 2020 2020

Câmara Municipal de 
Lajes do Pico Pico Lajes Obstrução e destruição do pavimento do Caminho de Baixo 

(Caminho da Fonte)  14 018,40 € 2020 2020

Câmara Municipal de 
Lajes do Pico Pico Lajes Destruição de instalações/equipamentos, campos desportivos, 

muros de suporte e pavimentos na Zona Balnear da Fonte  277 418,00 € 2020 2020

Câmara Municipal de 
Lajes do Pico Pico Lajes Destruição de muros e obstrução na Rua do Castelo  9 363,30 € 2020 2020

Câmara Municipal de 
Lajes do Pico Pico Lajes

Destruição de vãos da fachada e dos equipamenos no interior 
do Centro de Artes e Ciências do Mar (Antiga Fábrica da 
baleia)

 102 919,60 € 2020 2020

Câmara Municipal de 
Lajes do Pico Pico Lajes Destruição de muros de suporete e pavimentos na Zona do 

Portinho e Muro de Contenção da Rua do Castelo  84 629,60 € 2020 2020

Câmara Municipal de 
Lajes do Pico Pico Lajes Destruição das chulipas e bancadas no Forte Santa Catarina  89 975,00 € 2020 2020
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Câmara Municipal de 
Lajes do Pico Pico Lajes Destruição do muro de suporte e calçada e árvores na Área do 

Penedo Negro e Avenida  114 873,00 € 2020 2020

Câmara Municipal de 
Lajes do Pico Pico Lajes Destruição de instalações/equipamentos na Zona Balnear da 

Manhenha, Piedade  13 422,50 € 2020 2020

Câmara Municipal de 
Lajes do Pico Pico Lajes Destruição de instalações/equipamentos na Zona Balnear e de 

Lazer da Aguada - Ribeiras  25 370,00 € 2020 2020

Câmara Municipal de 
Lajes do Pico Pico Lajes Destruição do pavimento do Caminho dos Biscoitos -Ribeiras  9 440,00 € 2020 2020

Câmara Municipal de 
Lajes do Pico Pico Lajes Desempedrar da base do maciço, danificação dos sistemas de 

captação de água na Piscina de Santa Cruz - Ribeiras  41 300,00 € 2020 2020

Câmara Municipal de 
Lajes do Pico Pico Lajes Destruição do pavimento na Baía da Arruda - São João  10 761,60 € 2020 2020

Câmara Municipal de 
Lajes do Pico Pico Lajes Destruição de pavimentos, muros e campo de jogos na Zona 

Balnear da Ponta do Admoiro - São João  20 945,00 € 2020 2020

Câmara Municipal de 
Lajes do Pico Pico Lajes Destruição Zona de Lazer e Balnear Poço do Verdoso - São 

João  13 640,80 € 2020 2020

Câmara Municipal de 
Lajes do Pico Pico Lajes Estudos, projetos e fiscalização  47 200,00 € 2020 2020

Câmara Municipal de 
Angra do Heroísmo Terceira Angra do Heroísmo Grandes derrocadas com destruição do suporte da estrada 

municipal, Fajã do Fischer  150 000,00 € 2020 2020

Câmara Municipal de 
Angra do Heroísmo Terceira Angra do Heroísmo

Destruição de muros de proteção e do reforço da proteção à 
estrada, com criação de grande cratera, Litoral da freguesia do 
Porto Judeu

 300 000,00 € 2020 2020

Câmara Municipal de 
Angra do Heroísmo Terceira Angra do Heroísmo Forte perda de enrocamento no muro de suporte da Estrada 1-

1º, Lugar da Vila Maria e o Forte Grande  400 000,00 € 2020 2020

Câmara Municipal de 
Angra do Heroísmo Terceira Angra do Heroísmo

Destruição de muros de proteção com galgamentos para 
rampa de varagem, Lugar do Biscoitinho - contíguo ao Porto 
de Pescas de São Mateus

 501 267,55 € 2020 2020

Câmara Municipal de 
Angra do Heroísmo Terceira Angra do Heroísmo Destruição de muros de proteção e equipamentos parque de 

campismo, Zona Costeira da Baía da Salga  200 000,00 € 2020 2020

Câmara Municipal de 
Angra do Heroísmo Terceira Angra do Heroísmo

Destruição de muros e arrastamento de grandes blocos de 
rocha para o interior da zona balnear, Zona de Banhos da 
Ajuda

 50 000,00 € 2020 2020

Câmara Municipal da 
Horta Faial Horta Destruição de muros de suporte do caminho municipal, com 

infor-escavação, Castelo Branco  47 200,00 € 2020 2020

Câmara Municipal da 
Horta Faial Horta

Destruição de instalações/equipamentos; muro de suporte; 
pavimentos; passeios; danificação do sistema de captação de 
água; arrastamento de grandes blocos de rocha para o interior 
das piscinas na zona Balnear Castelo Branco

 236 000,00 € 2020 2020

Câmara Municipal da 
Horta Faial Horta Destruição de pavimento no Caminho do Porto, Feteira  12 685,00 € 2020 2020

Câmara Municipal da 
Horta Faial Horta Danos significativos nopavimento de muros na Canada da 

Igreja, Feteira  44 987,50 € 2020 2020

Câmara Municipal da 
Horta Faial Horta Pavimento na Rua da Igreja, Feteira  80 018,75 € 2020 2020

Câmara Municipal da 
Horta Faial Horta Destruição de pavimentos e equipamentos do Parque Infantil 

do Porto da Feteira  37 189,65 € 2020 2020

Câmara Municipal da 
Horta Faial Horta Destruição de instalações/equipamentos; pavimentos; 

passeios na zona de Lazer da Feteira  35 400,00 € 2020 2020

Câmara Municipal da 
Horta Faial Horta Destruição / levantamento de parte da cobertura nos 

armazéns Municipais  39 648,00 € 2020 2020

Câmara Municipal da 
Horta Faial Horta Destruição / levantamento de parte da cobertura da Piscina 

Municipal  26 656,20 € 2020 2020

Câmara Municipal da 
Horta Faial Horta Destruição de muros de suporte e pavimentos na Av. Tenente 

Simas, Varadouro  110 982,95 € 2020 2020

Câmara Municipal da 
Horta Faial Horta Destruição de muros de suporte e pavimentos no Caminho da 

Piscina, no Varadouro  125 631,65 € 2020 2020

Câmara Municipal da 
Horta Faial Horta Danos no edifício do município junto às Termas do Varadouro  2 360,00 € 2020 2020

TOTAL  313 327 686,07 € 
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Relatório Preliminar 

RELATÓRIO DE  

DANOS E PREJUÍZOS 

FURACÃO “LORENZO” 
 

02OUT2019 

SERVIÇO MUNICIPAL 
DE PROTEÇÃO CIVIL 

MUNICÍPIO DE ANGRA 
DO HEROÍSMO 

 



1. SITUAÇÃO 

 

A 02 de outubro de 2019 encontrava-se em vigor o seguinte aviso meteorológico (n.º 85/2019) para o 

grupo central, emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e difundido pelo Serviço 

Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), referente à passagem do Furacão Lorenzo 

pelo Arquipélago dos Açores. 

 

 

 
 

 

No dia 02 de outubro, registou-se um total de: 

- Precipitação acumulada:  2,79 mm (Parque Industrial); 

- Precipitação instantânea: 19,5 mm/h1; 

- Intensidade do vento (rajada máx.): 120,5 Km/h (Cinco Ribeiras). 

 

 

O presente relatório refere-se às ocorrências diretamente relacionadas com a tempestade que potenciaram 

as 15 intervenções afetas ao Serviço Municipal de Proteção Civil. 
 

 

A listagem das ocorrências poderá ser consultada no link infra: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11IRq0X-qAcig7vkwgcY9yjUicNwYoGrZZYwe_uVFYNs/edit#gid=603857766 

  

                                                             
1Dados fidedignos do Serviço Municipal de Proteção Civil, provenientes da estação meteorológica localizada no 
Parque Industrial de Angra do Heroísmo. 
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2. Operações de Proteção Civil 
2.1 Queda de árvore 
 

Hora Chamada 08h08 

Local Av. Conde Sieuve Meneses 

Entidades intervenientes SMPC, BVAH 

Origem Chamada Membro da CMPC – Centro Saúde 
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2.2 Painéis metálicos soltos 
 

Hora Chamada 08h32 

Local Rua São João 

Entidades intervenientes SMPC, BVAH, GNR 

Origem Chamada PSP 
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2.3 Queda candeeiro – iluminação pública 
 

Hora Chamada 08h37 

Local Rua São João 

Entidades intervenientes SMPC, PSP 

Origem Chamada PSP 

 

 

 
  



 
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO 
SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

 

6 

2.4 Queda de árvore 
 

Hora Chamada 09h38 

Local Rua Miragaia (Parque Estacionamento INATEL) 

Entidades intervenientes SMPC, BVAH 

Origem Chamada Técnico de segurança, Mónicas 
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2.5 Queda de ramo de árvore 
 

Hora Chamada 10h28 

Local Av. Conde Sieuve Meneses 

Entidades intervenientes SMPC 

Origem Chamada Particular 
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2.6 Desmoronamento proteção talude 
 

Hora Chamada 10h50 

Local Ponta Gorda, Porto Judeu 

Entidades intervenientes SMPC 

Origem Chamada SMPC 
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2.7 Danos em muro 
 

Hora Chamada 10h50 

Local Poço Além, Porto Judeu 

Entidades intervenientes SMPC, JF Porto Judeu 

Origem Chamada SRPCBA 
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2.8 Galgamento Costeiro 
 

Hora Chamada 11h29 

Local Fajã do Fischer 

Entidades intervenientes SMPC 

Origem Chamada JF Feteira 
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2.9 Galgamento Costeiro 

 

Hora Chamada 11h35 

Local Biscoitinho, São Mateus

Entidades intervenientes SMPC, JF São Mateus, PSP 

Origem Chamada JF São Mateus 
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2.10 Galgamento Costeiro – Danos em Habitação 
 

Hora Chamada 15h17 

Local Refugo, Porto Judeu 

Entidades intervenientes SMPC, JF Porto Judeu 

Origem Chamada JF Porto Judeu 
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2.11 Galgamento Costeiro – Danos em infraestruturas das zonas balneares 

 

Hora Chamada 08h32 

Local Zonas Balneares: Negrito e Refugo 

Entidades intervenientes SMPC 

Origem Chamada SMPC 
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2.12 Danos em muros e infraestruturas 
 

Hora Chamada 15h25 

Local Parque Campismo Salga 

Entidades intervenientes SMPC 

Origem Chamada BVPV 

 

 

   
 

 

 

 

Miguel Mendonça 

Serviço Municipal de Proteção Civil 

03 Outubro 2019 
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1 – INTRODUÇÃO 

O presente relatório técnico resulta da decisão do executivo camarário de nomear uma 

comissão técnica para realizar uma visita aos locais afetados pela passagem do furacão 

Lorenzo no passado dia 2 de outubro de 2019, tendo por objetivo a identificação e 

inventariação dos estragos causados nas diversas infraestruturas e edificações. 

Os locais a visitar foram previamente comunicados à Câmara Municipal pelas Juntas de 

Freguesia, tendo a visita da equipa técnica decorrido no dia 17 de outubro de 2019. 

A equipa foi composta por dois técnicos superiores (engenheiros civis) da Unidade de 

Planeamento, Desenvolvimento Social, Económico e Territorial, dois Assistentes Técnicos 

(topografia, medição e orçamentos) e um Assistente do Gabinete de Comunicação. 

 

2 – METODOLOGIA 

O presente relatório foi elaborado usando como metodologia a realização de visitas aos locais 

indicados pelo executivo, onde foi possível recorrer imagens que possibilitam: 

 A análise local dos espaços públicos e das edificações de suporte pelo interior e exterior; 

 A recolha de fotografias na data da visita (17 de outubro); 

 A recolha de fotografias fornecidas pelo executivo, no dia e dias seguintes ao furacão. 

 

O trabalho da comissão deverá também efetuar uma quantificação da extensão dos estragos 

(materiais, equipamentos, etc.) das áreas afectadas, visando uma primeira estimativa do valor 

dos danos causados. 

O método de avaliação que a comissão entendeu como mais adequado para uma abordagem 

inicial e perante os elementos disponibilizados e recolhidos foi o método de substituição 

(método de custo evolutivo), justificando-se a opção por este método por se pretender obter 

os custos de construção, considerando os valores correntes no mercado local de construção 

civil para obras similares. Desta forma o valor estimado indica o custo que terá a nova 

edificação, idêntica à que foi destruída, reconstruída no mesmo local, recorrendo a tecnologia 

e materiais modernos (custo de reprodução). 
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3 – IDENTIFICAÇÃO DOS LOCAIS VISITADOS 

3.1 – Zona Balnear da Manhenha - Piedade  

a) – Levantamento fotográfico  

 
Fig. 1 – Localização no sistema niuGIS do Município 

 
Fig. 2 – Campo de Jogos 
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Fig. 3 – Instalação sanitária de apoio 

 
Fig. 4 – Piscina natural e área de solário 
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b) – Descrição dos danos observáveis / custos estimados  

Descrição dos trabalhos un Quantidade Preço unitário Preço total 

Limpeza dos escombros e detritos no campo 

de jogos e no fundo da piscina natural (mão-

de-obra, bobcat, giratória, camião). 

h 16 150,00€ 2.400,00€ 

Equipamento desportivo do campo (balizas). un 2 500,00€ 1.000,00€ 

Rede de Vedação em rede de nylon com postes 

e fixadores. 
m.l. 51 125,00€ 6.375,00€ 

Trabalhos de reparação da alvenaria dos 

muretes do campo e pavimento na área do 

solário. 

vg 1 750,00€ 750,00€ 

Instalação Sanitária (tubagens, porta, 

equipamento sanitário, estrado, etc.) e 

equipamento de apoio à piscina (Kit 

socorrismo e acessibilidades) 

vg 1 850,00€ 850,00€ 

Total Estimado 11.375,00€ 

 

3.2 – Zona Balnear / Acesso à área de Lazer do Portinho da Feteira – Calheta do Nesquim 

a) – Levantamento fotográfico  

 
Fig. 5 – Localização no sistema niuGIS do Município 
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Fig. 6 – Acesso à área de Lazer do Portinho da Feteira 

 
Fig. 7 – Muro limite da área de Lazer do Portinho da Feteira 
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Fig. 8 – Muro limite da área de Lazer do Portinho da Feteira 

 
Fig. 9 – Área de Lazer do Portinho da Feteira 
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Fig. 10 – Área de Lazer do Portinho da Feteira 

 
Fig. 11 – Portinho da Feteira 
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b) – Descrição dos danos observáveis / custos estimados  

Nota explicativa. Os principais prejuízos recaíram sobre um espaço público que de modo 

sucinto se pode descrever com um largo onde chegam e se faz a distribuição dos veículos que 

conduzem o público ao portinho de mar, à área de banhos (baía natural) e a uma zona de lazer 

equipada com instalações sanitárias, cozinha/churrasqueira, mesas, bancos, etc.. O acesso a 

esta área de lazer realiza-se por um caminho pavimentado (asfaltado) que tem continuidade 

até uma edificação de veraneio existente a nascente (único acesso automóvel à edificação). 

Esse caminho asfaltado tem uma totalidade de aproximadamente 170m, no entanto a parte 

afetada perfaz uma extensão aproximada de 90,0m, com uma largura média de 4,0m. 

Medindo, em ortofotomapa, a área afetada é de aproximadamente 1.300m2, que se 

encontrava pavimentada com diversos materiais, nomeadamente, asfalto (360m2), base de 

betão com calhau rolado (300m2) e bagacina (640m2). 

Relativamente à área exclusiva do porto de mar, regista-se em levantamento fotográfico a 

fissuração e a fendilhação do maciço, sendo no local visível algum desempedrar da base de 

todo o bloco/maciço do porto. No entanto, não se procedeu à quantificação de um valor para 

a sua reparação, atendendo à necessidade de realização de uma avaliação mais profunda, 

dada a complexidade da estrutura e do estudo de soluções e métodos a aplicar na recuperação 

do porto.  

  Descrição dos trabalhos un Quantidade Preço unitário Preço total 

Limpeza dos escombros e detritos na área 

afetada dos acessos e do fundo da piscina 

natural (mão-de-obra, retroescavadora, 

camião). 

h 32 120,00€ 3.840,00€ 

Pavimentação em asfalto (incluindo base e 

sub-base) 
m2 360 30,00€ 10.800,00€ 

Pavimentação com base de betão e calhau 

rolado (incluindo base) 
m2 300 10,00€ 3.000,00€ 

Pavimentação com bagacina (40cm) m2 640 8,00€ 5.120,00€ 

Trabalhos de reparação de parede dobrada em 

basalto com capeamento dos muretes da zona 

de lazer. 

m.l 10,00 45,00€ 450,00€ 

Total Estimado 23.210,00€ 
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3.3 – Zona Balnear da Poça das Mujas – Calheta do Nesquim 

a) – Levantamento fotográfico  

 
Fig. 12 – Localização no sistema niuGIS do Município 

 
Fig. 13 – Bar e área de estacionamento 
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Fig. 14 – Área de estacionamento 

 
Fig. 15 – Muro suporte e vedação da plataforma da área de estacionamento / barrocas do mar 
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Fig. 16 – Muro suporte da estrada (ramal) que conduz ao parque de estacionamento 

 
Fig. 17 – Caminho de acesso à zona balnear 
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Fig. 18 – Caminho de acesso à zona balnear 

  
Fig. 19 e 20 – Caminho de acesso à zona balnear 
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Fig. 21 – Campo de vólei 

 
Fig. 22 – Campo de vólei 
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Fig. 23 – Balneários 

  
Fig. 24 e 25 – Balneários (infraestruturas) 

 



DANOS CAUSADOS PELO FURACÃO LORENZO 
Relatório Preliminar 

Câmara Municipal das Lajes do Pico 

 

 

Rua de São Francisco – Convento de São Francisco  Lajes do Pico  9930-135 LAJES DO PICO     

   18 / 77        

b) – Descrição dos danos observáveis / custos estimados  

Nota explicativa. As principais áreas afetadas na zona balnear designada por Poça das Mujas, 

distribuíram-se por espaços que, para melhor compreensão, se podem designar por: 

1 – Via de acesso à área balnear e respetivos taludes envolventes; 

2 – Bar; 

3 – Área de estacionamento; 

4 – Caminho de acesso à Poça e solário; 

5 – Balneários; 

6 – Campo de vólei / futebol 

Os prejuízos mais importantes que cada um dos espaços nomeados sofreu podem resumir-se / 

categorizar-se de uma forma geral do seguinte modo:  

1 – Via de acesso à área balnear e respetivos taludes envolventes: derrocada de um muro 

suporte efetuado com enrocamento (Figs. 16 e 17) na zona de transição da via com a área de 

estacionamento de veículos automóveis.  

Esta situação implicou o colapso de meia faixa da via num troço de 6,0m. 

As barreiras que operavam na base dos taludes para proteção das viaturas no parque de 

estacionamento de pequenas derrocadas e deslizamentos de terras e pedras provocados pelo 

acentuado declive e exposição às chuvas e ventos ficaram irreconhecíveis e totalmente 

destruídas. 

2 – Bar: tratava-se de uma edificação que prestava serviço de refeições e bebidas aos 

veraneantes, composta por três espaços cobertos (cozinha, bar e sala de refeições), um espaço 

de esplanada e uma instalação sanitária. O compartimento da cozinha possuía paredes em 

alvenaria de blocos revestidas com ripados de madeira. Os restantes espaços cobertos, 

incluindo a instalação sanitária, possuíam estrutura e revestimento de madeira. Relativamente 

aos equipamentos, mobiliário ou outros bens não é possível, com os dados disponíveis, emitir 

uma estimativa do seu custo. 

3 – Área de estacionamento: esta área destinava-se ao estacionamento público dos utentes da 

zona balnear. O pavimento em asfalto ficou muito danificado praticamente na totalidade 

motivado pelo deslocar da base da edificação e pelo colapso do muro suporte e de vedação 

(1,0m acima da cota do pavimento) que efetuava a delimitação entre a área pavimentada e a 

área das barrocas do mar. 
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4 – Caminho de acesso à Poça e solário: o caminho de ligação entre a área de parqueamento 

automóvel e as áreas de solário, campo de vólei, balneários e de banhos, com cerca de 80m de 

extensão e uma largura de 4,5m possuía um passeio em betão com largura variável (média 

1,0m) para acesso de pessoas com mobilidade condicionada, sendo a restante largura 

pavimentada com bagacina crivada. A ligação entre o solário e as instalações sanitárias era 

efetuada com um estrado em deck de madeira com cerca de 1,60m de largura.  

5 – Balneários: os balneários de apoio à zona balnear ficaram afetados ao nível do 

equipamento sanitário (declaração do Sr. Presidente da Junta de Freguesia) e revestimento de 

paredes pelo interior verificando-se que as infraestruturas de abastecimento de água, 

drenagem de águas residuais (caixas e fossas) e eletricidade ficaram totalmente destruídas, tal 

com as portas e passeio envolvente. 

6 – Campo de vólei / futebol: como é visível nas imagens reproduzidas (Fig. 21 e 22), o campo 

de areia para as atividades lúdicas (futebol e vólei) ficou totalmente destruído, tendo o mar 

escavado o local numa altura superior a 1,5m. 

  Descrição dos trabalhos un Quantidade Preço unitário Preço total 

1 – Via de acesso à área balnear e respetivos taludes envolventes 

Reconstrução de muro suporte base da estrada 

(ramal de acesso) em betão ciclópico com Hmáx. 

de 2,20m. 

m3 12 220,00€ 2.640,00€ 

Pavimentação em asfalto (incluindo base e 

sub-base) da área colapsada 
m2 18 30,00€ 540,00€ 

Muretes na base do talude incluindo fundação 

Hmáx. de 1,20m. 
m2 102 75,00€ 7.650,00€ 

Total Estimado 10.830,00€ 

 

  Descrição dos trabalhos un Quantidade Preço unitário Preço total 

2 – Bar 

Edifício + instalação sanitária m2 140 350,00€ 70.000,00€ 

Redes prediais (abastecimento de água, 

esgotos, eletricidade) 
v.g 1 3.500,00€ 3.500,00€ 

Total Estimado 73.500,00€ 
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    Descrição dos trabalhos un Quantidade Preço unitário Preço total 

3 – Área de estacionamento 

Limpeza dos escombros e detritos na área 

afetada do parque de estacionamento e 

taludes (inclui área do Bar) (mão-de-obra, 

retroescavadora, camião). 

h 40 120,00€ 4.800,00€ 

Pavimentação em asfalto (incluindo base e 

sub-base) 
m2 1.200 30,00€ 36.000,00€ 

Reconstrução de muro suporte base do 

estacionamento/ barrocas do mar, com 40m 

de extensão, em betão ciclópico com Hmáx. de 

2,20m. 

m3 70 220,00€ 15.400,00€ 

Trabalho de reparação de parede dobrada em 

basalto com capeamento dos muretes sobre o 

muro suporte. 

m.l 40,00 45,00€ 1.800,00€ 

Total Estimado 58.000,00€ 

 

  Descrição dos trabalhos un Quantidade Preço unitário Preço total 

4 – Caminho de acesso à Poça e solário 

Reconstrução do passeio em betão (40m), 

(incluindo base e sub-base) 
m3 14 140,00€ 1.960,00€ 

Pavimentação com bagacina (80cm) m2 280 16,00€ 4.480,00€ 

Pavimentação com deck  m2 64 85,00€ 5.440,00€ 

Limpeza dos escombros e detritos no fundo da 

piscina natural (mão-de-obra, giratória, 

camião). 

h 16 150,00€ 2.400,00€ 

Total Estimado 14.280,00€ 
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  Descrição dos trabalhos un Quantidade Preço unitário Preço total 

5 – Balneários 

Instalação Sanitária (tubagens, portas, 

equipamento sanitário, estrado, etc.) e 

equipamento de apoio à piscina (Kit 

socorrismo e acessibilidades) 

m2 40 150,00€ 6.000,00€ 

Redes prediais (abastecimento de água, 

esgotos, eletricidade) 
v.g 1 4.500,00€ 4.500,00€ 

Pavimentação com deck  m2 24 85,00€ 2.040,00€ 

Limpeza dos escombros e detritos no fundo da 

piscina natural (mão-de-obra, giratória, 

camião). 

h 16 150,00€ 2.400,00€ 

Total Estimado 14.940,00€ 

 

  Descrição dos trabalhos un Quantidade Preço unitário Preço total 

6 – Campo de vólei / futebol 

Limpeza dos escombros e detritos no campo 

de jogos inclui área junto das I.S. (mão-de-

obra, bobcat, giratória, camião). 

h 40 150,00€ 6.000,00€ 

Equipamento desportivo do campo (balizas e 

postes). 
un 2 750,00€ 1.500,00€ 

Rede de Vedação em rede de nylon com postes 

e fixadores. 
m.l. 70 125,00€ 8.750,00€ 

Colocação de areia no Campo de jogos m3 320 25,00€ 8.000,00€ 

Trabalhos de reparação da alvenaria dos 

muretes do campo e pavimento na área do 

solário. 

m.l. 70 50,00€ 3.500,00€ 

Total Estimado 27.750,00€ 
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3.4 – Zona Balnear e de Lazer da Aguada – Ribeiras 

a) – Levantamento fotográfico  

 
Fig. 26 – Localização no sistema niuGIS do Município 

 
Fig. 27 – Murete e vedação do Campo de Jogos 
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Fig. 28 – Muro suporte da zona de Lazer / estacionamento 

 
Fig. 29 – Zona em deck dos chuveiros na zona balnear 

 



DANOS CAUSADOS PELO FURACÃO LORENZO 
Relatório Preliminar 

Câmara Municipal das Lajes do Pico 

 

 

Rua de São Francisco – Convento de São Francisco  Lajes do Pico  9930-135 LAJES DO PICO     

   24 / 77        

b) – Descrição dos danos observáveis / custos estimados  

Nota explicativa. As áreas afetadas na zona balnear e lazer da Aguada, na data da visita já se 

encontravam limpas de escombros e de detritos pelo que apenas por empirismo e paralelismo 

com outras situações foi possível considerar um valor para limpeza. 

Na zona balnear existia um pequeno deck de madeira e chuveiros de apoio aos banhistas que 

ficaram totalmente destruídos. 

Descrição dos trabalhos un Quantidade Preço unitário Preço total 

Limpeza dos escombros e detritos no campo 

de jogos e no fundo da piscina natural (mão-

de-obra, bobcat, giratória, camião). 

h 16 150,00€ 2.400,00€ 

Equipamento desportivo do campo (balizas). un 2 500,00€ 1.000,00€ 

Rede de Vedação em rede de nylon com postes 

e fixadores. 
m.l. 70 125,00€ 8.750,00€ 

Trabalhos de reparação da alvenaria dos 

muretes do campo, incluindo reboco e pintura. 
m.l. 11 30,00€ 330,00€ 

Reconstrução de muro suporte base da estrada 

(zona de Lazer / estacionamento) em betão 

ciclópico com Hmáx. de 3,50m. 

m3 48 220,00€ 6.720,00€ 

Trabalho de reparação de parede dobrada em 

basalto com capeamento dos muretes sobre o 

muro suporte. 

m.l 40 45,00€ 1.800,00€ 

Zona de duches (tubagens, estrado, etc.)  vg 1 500,00€ 500,00€ 

Total Estimado 21.500,00€ 
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3.5 – Caminho dos Biscoitos – Ribeiras 

a) – Levantamento fotográfico  

 
Fig. 30 – Localização no sistema niuGIS do Município 

 
Fig. 31 – Enrocamento deslocado com o galgamento do mar 
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Fig. 32 – Enrocamento deslocado com o galgamento do mar 

 

b) – Descrição dos danos observáveis / custos estimados  

Nota explicativa. As áreas afetadas e que originaram o corte temporário do Caminho dos 

Biscoitos, na data da visita, já se encontravam limpas de escombros e de detritos. Contudo foi 

possível observar as marcas e indícios de trabalhos recentes ao nível de movimentação de 

terras pelo que foi exequível considerar um valor para limpeza e regularização do pavimento 

da via. 

Descrição dos trabalhos un Quantidade Preço unitário Preço total 

Limpeza dos escombros e detritos no caminho 

(mão-de-obra, retroescavadora, camião). 
h 24 120,00€ 2.880,00€ 

Pavimentação e regularização do Caminho com 

bagacina (15cm) 
m2 640 8,00€ 5.120,00€ 

Total Estimado 8.000,00€ 
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3.6 – Baía da Arruda – São João 

a) – Levantamento fotográfico  

 
Fig. 33 – Localização no sistema niuGIS do Município 

 
Fig. 34 – Trabalhos de limpeza em 03.10.2019 
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Fig. 35 – Situação verificada na data da visita 

 
Fig. 36 – Situação verificada na data da visita 
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b) – Descrição dos danos observáveis / custos estimados  

Descrição dos trabalhos un Quantidade Preço unitário Preço total 

Limpeza dos escombros e detritos no caminho 

(mão-de-obra, retroescavadora, camião). 
h 16 120,00€ 1.920,00€ 

Pavimentação e regularização do Caminho com 

bagacina (15cm) 
m2 900 8,00€ 7.200,00€ 

Total Estimado 9.120,00€ 

 

3.7 – Zona Balnear da Ponta do Admoiro – São João 

a) – Levantamento fotográfico  

 
Fig. 37 – Localização no sistema niuGIS do Município 
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Fig. 38 – Situação em 03.10.2019 

 
Fig. 39 – Situação em 03.10.2019 
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Fig. 40 – Situação em 03.10.2019 

 
Fig. 41 – Situação em 03.10.2019 
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Fig. 42 – Situação em 03.10.2019 

 
Fig. 43 – Situação verificada na data da visita 
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Fig. 44 – Campo de Jogos 

 
Fig. 45 – Área de chuveiros 
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b) – Descrição dos danos observáveis / custos estimados  

Descrição dos trabalhos un Quantidade Preço unitário Preço total 

Limpeza dos escombros e detritos na área 

afetada dos acessos, do campo de jogos inclui 

área junto das I.S. (mão-de-obra, bobcat, 

giratória, camião). 

h 40 150,00€ 6.000,00€ 

Pavimentação e regularização do Caminho com 

bagacina (15cm) 
m2 1.100 8,00€ 8.800,00€ 

Equipamento desportivo do campo (balizas e 

postes). 
un 2 750,00€ 1.500,00€ 

Rede de Vedação em rede de nylon com postes 

e fixadores. 
m.l. 78 125,00€ 9.750,00€ 

Trabalhos de reparação da alvenaria dos 

muretes do campo e pavimento na área do 

solário. 

m.l. 78 50,00€ 3.900,00€ 

Colocação de areia no Campo de jogos m3 350 25,00€ 8.750,00€ 

Pavimentação com base de betão e calhau 

rolado (incluindo base) 
m2 80 10,00€ 800,00€ 

Zona de duches (tubagens, estrado, etc.)  vg 1 1.500,00€ 1.500,00€ 

Construção de muretes com base de betão e 

calhau rolado (incluindo base) 
m.l. 50 35,00€ 1.750,00€ 

Total Estimado 42.750,00€ 
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3.8 – Zona de Lazer e Balnear Poço do Verdoso – São João 

a) – Levantamento fotográfico  

 
Fig. 46 – Localização no sistema niuGIS do Município 
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Fig. 47 – Zona de Lazer  

 
Fig. 48 – Zona de Lazer  
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Fig. 49 e 50 – Zona de Lazer  

 

 
Fig. 51 – Zona de Balnear 
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Fig. 52 – Zona de Balnear 

b) – Descrição dos danos observáveis / custos estimados  

Nota explicativa. As áreas afetadas desta zona de lazer e balnear não são acedidas por 

máquinas de obra pelo que todos os trabalhos de limpeza (4 homens) e reconstrução terão de 

ser executados manualmente. 

Descrição dos trabalhos un Quantidade Preço unitário Preço total 

Limpeza dos escombros e detritos na área de 

lazer e do poço de maré (mão-de-obra, carro 

de mão e carrinha). 

h 4 x 24 10,00€ 960,00€ 

Pavimentação e regularização do Caminho com 

bagacina (15cm) 
m2 900 8,00€ 7.200,00€ 

Pavimentação de caminho e área dos chuveiros 

com base de betão e calhau rolado (incluindo 

base) 

m2 80 10,00€ 800,00€ 

Trabalhos de reparação da alvenaria dos 

degraus das escadas de acesso ao mar 
vg 1 500,00€ 500,00€ 

Reparação de guarda-corpos  m.l 60 35,00€ 2.100,00€ 

Total Estimado 11.560,00€ 
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3.9 – Largo junto do Salão da Irmandade do Divino Espírito Santo da Companhia de Baixo – 

São João 

a) – Levantamento fotográfico  

 
Fig. 53 – Localização no sistema niuGIS do Município 

 
Fig. 54 – Largo na data da visita 
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Fig. 55 – Enrocamento de proteção do Largo 

 

b) – Descrição dos danos observáveis / custos estimados  

Nota explicativa. A limpeza e regularização do pavimento do Largo, na data da visita já sido 

realizada. Prevê-se a pavimentação futura em betão armado com fibras sintéticas com 30cm. 

Descrição dos trabalhos un Quantidade Preço unitário Preço total 

Limpeza dos escombros e detritos na área do 

largo (mão-de-obra, retroescavadora, camião). 
h 8 120,00€ 960,00€ 

Pavimentação, regularização e compactação do 

Largo com bagacina (10cm) 
m2 750 6,00€ 4.500,00€ 

Trabalhos de reparação dado enrocamento de 

proteção do mar 
vg 1 5.000,00€ 5.000,00€ 

Pavimentação, pavimentação futura em betão 

armado com fibras sintéticas com 30cm, 

incluindo preparação da base e da superfície 

(vassourada). 

m3 225 250,00€ 56.250,00€ 

Total Estimado 66.710,00€ 
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3.10 – Zona de Lazer e Balnear das Arinhas – São João 

a) – Levantamento fotográfico  

 
Fig. 56 – Localização no sistema niuGIS do Município 

 
Fig. 56 – Zona de Lazer 
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Fig. 57 – Zona de Lazer – mesas e bancos 

 
Fig. 58 – Zona de Lazer – mesas e bancos 
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Fig. 59 e 60 – Zona de Lazer – instalação sanitária 

 
Fig. 61 – Zona de Balnear 



DANOS CAUSADOS PELO FURACÃO LORENZO 
Relatório Preliminar 

Câmara Municipal das Lajes do Pico 

 

 

Rua de São Francisco – Convento de São Francisco  Lajes do Pico  9930-135 LAJES DO PICO     

   44 / 77        

 
Fig. 62 – Corrimão de acesso à Zona de Balnear 

 
Fig. 63 – Corrimão de acesso à Zona de Balnear 
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b) – Descrição dos danos observáveis / custos estimados  

Descrição dos trabalhos un Quantidade Preço unitário Preço total 

Limpeza dos escombros e detritos na área 

afetada junto das I.S. (mão-de-obra, bobcat, 

camião). 

h 32 120,00€ 3.840,00€ 

Pavimentação com base de betão e calhau 

rolado (incluindo base) 
m2 80 10,00€ 800,00€ 

Equipamento de apoio na zona de lazer 

(mesas, bancos, papeleiras, etc.) 
vg 1 2.500,00€ 2.500,00€ 

Instalação Sanitária (tubagens, portas, 

equipamento sanitário, etc.)  
m2 10 150,00€ 1.500,00€ 

Trabalhos de reparação do pavimento na área 

do solário. 
vg 1 500,00€ 500,00€ 

Reparação do Corrimão vg 1 250,00€ 250,00€ 

Total Estimado 9.390,00€ 

 

3.11 – Caminho de Baixo (Caminho da Fonte) – Lajes do Pico 

a) – Levantamento fotográfico  

 
Fig. 64 – Localização no sistema niuGIS do Município 
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Fig. 65 – Obstrução do Caminho deslocado com o galgamento do mar 

 
Fig. 66 – Obstrução do Caminho deslocado com o galgamento do mar 
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b) – Descrição dos danos observáveis / custos estimados  

Nota explicativa. As áreas afetadas e que originaram o corte temporário do Caminho da Fonte, 

na data da visita, já se encontravam limpas de escombros e de detritos. Contudo foi possível 

observar as marcas e indícios de trabalhos recentes ao nível de movimentação de terras pelo 

que foi exequível considerar um valor para limpeza e regularização do pavimento da via. 

Descrição dos trabalhos un Quantidade Preço unitário Preço total 

Limpeza dos escombros e detritos no caminho 

(mão-de-obra, retroescavadora, camião). 
h 24 120,00€ 2.880,00€ 

Pavimentação e regularização do Caminho com 

bagacina (15cm) 
m2 1.125 8,00€ 9.000,00€ 

Total Estimado 11.880,00€ 

 

3.12 – Zona Balnear da Fonte – Lajes do Pico 

a) – Levantamento fotográfico  

 
Fig. 67 – Localização no sistema niuGIS do Município 
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Fig. 68 – Largo junto ao parque de merendas 

 
Fig. 69 – Largo junto ao parque de merendas 
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Fig. 70 – Largo junto ao parque de merendas 

 
Fig. 71 – Campo de vólei 
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Fig. 72 – Enrocamento separador via pública / barrocas do mar 

 
Fig. 73 – Enrocamento separador via pública / barrocas do mar 
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Fig. 74 – Casa da bomba da Fonte / miradouro 

 
Fig. 75 – Espaço de Merendas da Fonte (cobertura totalmente destruída) 
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Fig. 76 – Chuveiros dos balneários (destruídos pela queda de árvore) 

 
Fig. 77 – Balneários 
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Fig. 78 – Balneários 

 
Fig. 79 – Fossa e caixas de visita dos balneários 
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b) – Descrição dos danos observáveis / custos estimados  

Nota explicativa. As principais áreas afetadas na zona balnear designada por Fonte, 

distribuíram-se por espaços que, para melhor compreensão, se podem designar por: 

1 – Via de acesso e área envolvente; 

2 – Casa da bomba da Fonte / miradouro 

3 – Espaço de Merendas da Fonte; 

4 – Balneários; 

5 – Campo de vólei / futebol 

Os prejuízos mais importantes que cada um dos espaços nomeados sofreu podem resumir-se / 

categorizar-se de uma forma geral do seguinte modo:  

1 – Via de acesso e área envolvente: pavimento em asfalto gravemente afetado com 

destruição total numa grande área, originando a rotura da rede de abastecimento de água e 

de energia elétrica para o Caminho da Fonte.  

Derrocada de um muro suporte efetuado com enrocamento (Figs. 72 e 73) na zona de 

transição com as barrocas do mar. Propõe-se a reconstrução da proteção com um muro 

suporte de betão ciclópico de forma a fechar aquela área aberta para o mar porque no estado 

atual qualquer mar mais alterado inundará facilmente aquele local. 

2 – Casa da bomba da Fonte / miradouro: pequena edificação que alberga uma bomba de água 

para um fontanário existente que remonta à primeira metade do século passado. 

A cobertura da casa da bomba serve de miradouro para o mar. 

3 – Espaço de Merendas da Fonte: esta área com mesas e bancos de pedra é apoiada por uma 

zona de churrasco e muito utilizada aos fins de semana e durante a época de verão. O espaço 

encontrava-se coberto por uma estrutura de madeira e rede de ensombramento que ficou 

totalmente destruída. 

4 – Balneários: os balneários de apoio à zona balnear ficaram afetados ao nível do 

equipamento sanitário, do revestimento de paredes pelo interior e exterior, verificando-se que 

as infraestruturas de abastecimento de água, drenagem de águas residuais (caixas e fossas) e 

eletricidade ficaram totalmente destruídas, tal como as portas e passeio envolvente. A queda 

de uma árvore destruiu uma área de duches ao ar livre. 

5 – Campo de vólei / futebol: como é visível na imagem reproduzida (Fig. 71), o campo de areia 

para as atividades lúdicas (futebol e vólei) ficou totalmente destruído. 
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  Descrição dos trabalhos un Quantidade Preço unitário Preço total 

1 – Via de acesso e área envolvente: 

Limpeza dos escombros e detritos na área 

afetada (mão-de-obra, retroescavadora, 

camião). 

h 40 120,00€ 4.800,00€ 

Reconstrução de muro suporte em betão 

ciclópico para criação de barreira com o mar 

numa faixa de 45m de extensão e uma Hmáx. de 

3,50m além da fundação. 

m3 456 220,00€ 100.320,00€ 

Pavimentação em asfalto (incluindo base e 

sub-base) da área colapsada 
m2 1.500 30,00€ 45.000,00€ 

Reparação das redes de abastecimento de 

água e energia 
vg 1 4.500,00€ 4.500,00€ 

Total Estimado 154.620,00€ 

  Descrição dos trabalhos un Quantidade Preço unitário Preço total 

2 – Casa da bomba da Fonte / miradouro: 

Edifício  m2 18 150,00€ 2.700,00€ 

Redes prediais (abastecimento de água, 

eletricidade) 
v.g 1 750,00€ 750,00€ 

Total Estimado 3.450,00€ 

 

    Descrição dos trabalhos un Quantidade Preço unitário Preço total 

3 – Espaço de Merendas da Fonte 

Limpeza dos escombros e detritos na área 

afetada (mão-de-obra, camião). 
h 8 80,00€ 640,00€ 

Reconstrução da estrutura da cobertura m2 120 350,00€ 42.000,00€ 

Redes prediais (abastecimento de água, 

eletricidade, iluminação) 
v.g 1 1.000,00€ 1.000,00€ 

Total Estimado 43.640,00€ 
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  Descrição dos trabalhos un Quantidade Preço unitário Preço total 

4 – Balneários 

Instalação Sanitária (tubagens, portas, 

equipamento sanitário, chuveiros exteriores, 

estrado, etc.)  

m2 18 250,00€ 4.500,00€ 

Redes prediais (abastecimento de água, 

esgotos, eletricidade) 
v.g 1 1.500,00€ 1.500,00€ 

Pavimentação com deck  m2 24 85,00€ 2.040,00€ 

Limpeza dos escombros e detritos (mão-de-

obra, bobcat, camião). 
h 16 150,00€ 2.400,00€ 

Total Estimado 10.440,00€ 

 

  Descrição dos trabalhos un Quantidade Preço unitário Preço total 

5 – Campo de vólei / futebol 

Limpeza dos escombros e detritos no campo 

de jogos inclui área junto das I.S. (mão-de-

obra, bobcat, giratória, camião). 

h 8 150,00€ 1.200,00€ 

Equipamento desportivo do campo (balizas e 

postes). 
un 2 750,00€ 1.500,00€ 

Rede de Vedação em rede de nylon com postes 

e fixadores. 
m.l. 70 125,00€ 8.750,00€ 

Colocação de areia no Campo de jogos m3 320 25,00€ 8.000,00€ 

Trabalhos de reparação da alvenaria dos 

muretes do campo e pavimento na área do 

solário. 

m.l. 70 50,00€ 3.500,00€ 

Total Estimado 22.950,00€ 
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3.13 – Muros na Rua do Castelo – Lajes do Pico 

a) – Levantamento fotográfico  

 
Fig. 80 – Localização no sistema niuGIS do Município 

 
Fig. 81 – Muro vedação de terreno 
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Fig. 81 – Muro vedação de terreno 

 
Fig. 82 – Muro suporte de estrada e terreno 
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Fig. 83 – Guarda da ponte sobre a Ribeira 

 
Fig. 84 – Limpeza da Ribeira  
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b) – Descrição dos danos observáveis / custos estimados  

Nota explicativa. As áreas afetadas e que originaram o corte temporário da rua do Castelo, na 

data da visita, já se encontravam limpas de escombros e de detritos. 

 

  Descrição dos trabalhos un Quantidade Preço unitário Preço total 

Reconstrução de muro suporte base da estrada 

(ramal de acesso) em betão ciclópico com Hmáx. 

de 2,20m. 

m3 12 220,00€ 2.640,00€ 

Muretes divisórios em alvenaria de blocos de 

betão incluindo fundação, reboco e pintura 

Hmáx. de 0,80m. 

m.l 75 35,00€ 2.625,00€ 

Muretes divisórios em alvenaria de blocos de 

betão incluindo fundação, reboco e pintura na 

guarda da ponte Hmáx. de 1,20m. 

m.l 6 45,00€ 270,00€ 

Limpeza dos escombros e detritos no leito da 

Ribeira. (mão-de-obra, giratória, camião). 
h 16 150,00€ 2.400,00€ 

Total Estimado 7.935,00€ 

 

3.14 – SIBIL – Centro de Artes e Ciências do Mar (Antiga Fábrica da baleia) – Lajes do Pico 

a) – Levantamento fotográfico  

 
Fig. 85 – Localização no sistema niuGIS do Município 
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Fig. 86 – Portadas e cobertura danificada 

 
Fig. 87 – Portadas e cobertura danificada 
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Fig. 88 – Pátio e jardim exterior 

 
Fig. 89 – Interior do edifício administrativo 
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Fig. 90 – Interior da sala das autoclaves 

 
Fig. 91 – Caixa do elevador em vidro 
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Fig. 92 – Caixa do elevador em vidro 

 
Fig. 93 – Vãos da fachada principal pelo interior 
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b) – Descrição dos danos observáveis / custos estimados  

Nota explicativa. Os vãos da fachada principal voltada para o mar, apresar de protegidos com 

portadas de madeira colapsaram devido ao rebentamento das ondas que se dava 

precisamente de encontro com a fachada. 

Como é compreensível com a cedência desses vãos o mar invadiu o interior do edifício tendo 

provocado vultuosos danos em equipamentos, mobiliário, material museográfico, 

infraestruturas prediais (eletricidade, iluminação, som, projeção de vídeo, elevador, 

instalações sanitárias, etc.). 

Esses danos ao nível dos equipamentos ainda se encontram a aguardar orçamentação para 

reparação (caso seja viável), deste modo apenas se indica um valor estimativo global. 

 

Descrição dos trabalhos un Quantidade Preço unitário Preço total 

Limpeza dos escombros e detritos na área 

envolvente exterior da fábrica (mão-de-obra, 

retroescavadora, camião). 

h 16 150,00€ 2.400,00€ 

Limpeza dos escombros e detritos na área 

envolvente interior da fábrica (mão-de-obra, 

carro de mão e carrinha). 

h 6 x 72 10,00€ 4.320,00€ 

Portadas e vãos envidraçados na fachada 

principal, incluindo estrutura de sustentação. 
un 3 2.400,00€ 7.200,00€ 

Porta do edifício administrativo un 1 800,00€ 800,00€ 

Trabalhos de reparação do elevador vg 1 7.500,00€ 7.500,00€ 

Equipamentos, mobiliário, infraestruturas 

prediais (eletricidade, iluminação, som, 

informática, projeção de vídeo, instalações 

sanitárias, etc.) 

vg 1 65.000,00€ 65.000,00€ 

Total Estimado 87.220,00€ 
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3.15 – Zona do Portinho e Muro de Contenção da Rua do Castelo – Lajes do Pico 

a) – Levantamento fotográfico  

 
Fig. 94 – Localização no sistema niuGIS do Município 

 
Fig. 95 – Entrada na zona do Portinho 
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Fig. 96 – Base do muro suporte do talude 

 
Fig. 97 – Muro suporte do talude 
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b) – Descrição dos danos observáveis / custos estimados  

  Descrição dos trabalhos un Quantidade Preço unitário Preço total 

Limpeza dos escombros e detritos na área 

afetada (mão-de-obra, retroescavadora, 

camião). 

h 40 120,00€ 4.800,00€ 

Reconstrução de muro suporte em betão 

ciclópico para criação de barreira com o mar 

numa faixa de 40m de extensão e uma Hmáx. de 

3,00m além da fundação. 

m3 216 220,00€ 47.520,00€ 

Reforço e consolidação de muro suporte 

existente em betão ciclópico numa faixa de 

30m de extensão. 

m3 20 220,00€ 4.400,00€ 

Pavimentação em betão (incluindo base e sub-

base) da área colapsada 
m2 200 75,00€ 15.000,00€ 

Total Estimado 71.720,00€ 

 

3.16 – Forte Santa Catarina – Lajes do Pico 

a) – Levantamento fotográfico  

 
Fig. 98 – Localização no sistema niuGIS do Município 
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Fig. 99 – Praça do Forte de Santa Catarina 

 
Fig. 100 – Bancada do Forte de Santa Catarina 
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b) – Descrição dos danos observáveis / custos estimados  

  Descrição dos trabalhos un Quantidade Preço unitário Preço total 

Substituição das chulipas da Praça do Forte m2 400 175,00€ 70.000,00€ 

Reconstrução das bancadas do Forte. m.l. 25 250,00€ 6.250,00€ 

Total Estimado 76.250,00€ 

 

3.17 – Vila das Lajes / Área do Penedo Negro – Lajes do Pico 

a) – Levantamento fotográfico  

 
Fig. 101 – Localização no sistema niuGIS do Município 

 
Fig. 102 – Levantamento de calçada do passeio 
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Fig. 103 – Muro suporte na área do Penedo Negro 

 
Fig. 104 – Muro suporte na área do Penedo Negro 
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Fig. 105 – Muro suporte na área do Penedo Negro 

 
Fig. 106 – Muro suporte na área do Penedo Negro 
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b) – Descrição dos danos observáveis / custos estimados  

Nota explicativa. Sugere-se que se proceda à consolidação da base do muro na área do 

Penedo Negro de forma semelhante à continuidade desse muro para o interior da Vila (Largo 

de São Pedro), ou seja, um enrocamento com betão ciclópico e pedra rampeado de encontro 

ao muro (45.º). 

 

  Descrição dos trabalhos un Quantidade Preço unitário Preço total 

Reposição da calçada m2 100 45,00€ 4.500,00€ 

Consolidação do muro m3 405 220,00€ 89.100,00€ 

Total Estimado 93.600,00€ 

 

3.18 – Avenida Marginal – Vila das Lajes  

a) – Levantamento fotográfico 

 
Fig. 107 – Avenida Marginal 
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b) – Descrição dos danos observáveis / custos estimados  

  Descrição dos trabalhos un Quantidade Preço unitário Preço total 

Replantação de árvores un 25 150,00€ 3.750,00€ 

Total Estimado 3.750,00€ 

 

3.19 – Piscina de Santa Cruz – Ribeiras 

a) – Levantamento fotográfico 

 
Fig. 108 – Localização no sistema niuGIS do Município 



DANOS CAUSADOS PELO FURACÃO LORENZO 
Relatório Preliminar 

Câmara Municipal das Lajes do Pico 

 

 

Rua de São Francisco – Convento de São Francisco  Lajes do Pico  9930-135 LAJES DO PICO     

   75 / 77        

 
Fig. 109 – Maciço do sistema de captação de água 

 
Fig. 110 – Maciço do sistema de captação de água 
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b) – Descrição dos danos observáveis / custos estimados  

Nota explicativa. Relativamente ao maciço onde se situa o sistema de captação de água para a 

piscina de Santa Cruz constata-se o assentamento e abatimento do maciço (já originou a 

necessidade de reparação das tubagens), sendo no local visível algum desempedrar da base de 

todo o bloco/maciço. 

Prevê-se como medida preventiva a execução de um novo maciço de captação. 

  Descrição dos trabalhos un Quantidade Preço unitário Preço total 

Execução de maciço de captação e deslocação 

de tubagens 
vg 1 35.000,00€ 35.000,00€ 

Total Estimado 35.000,00€ 

 

3.20 – Estudos, projetos e fiscalização 

  Descrição dos trabalhos un Quantidade Preço unitário Preço total 

Estudos, projetos e fiscalização vg 1 40.000,00€ 40.000,00€ 

Total Estimado 40.000,00€ 

 

4 – QUADRO RESUMO 

3.1 – Zona Balnear da Manhenha - Piedade 11.375,00€ 

3.2 – Zona Balnear / Acesso à área de Lazer do Portinho da Feteira – 

Calheta do Nesquim 
23.210,00€ 

3.3 – Zona Balnear da Poça das Mujas – Calheta do Nesquim 

1 – Via de acesso à área balnear e respetivos taludes envolventes 10.830,00€ 

2 – Bar 73.500,00€ 

3 – Área de estacionamento 58.000,00€ 

4 – Caminho de acesso à Poça e solário 14.280,00€ 

5 – Balneários 14.940,00€ 

6 – Campo de vólei / futebol 27.750,00€ 

3.3 – Zona Balnear da Poça das Mujas – Calheta do Nesquim 222.510,00€ 

3.4 – Zona Balnear e de Lazer da Aguada – Ribeiras 21.500,00€ 

3.5 – Caminho dos Biscoitos – Ribeiras 8.000,00€ 

3.6 – Baía da Arruda – São João 9.120,00€ 

3.7 – Zona Balnear da Ponta do Admoiro – São João 42.750,00€ 

3.8 – Zona de Lazer e Balnear Poço do Verdoso – São João 11.560,00€ 



DANOS CAUSADOS PELO FURACÃO LORENZO 
Relatório Preliminar 

Câmara Municipal das Lajes do Pico 

 

 

Rua de São Francisco – Convento de São Francisco  Lajes do Pico  9930-135 LAJES DO PICO     

   77 / 77        

3.9 – Largo junto do Salão da Irmandade do Divino Espírito Santo da 

Companhia de Baixo – São João 
66.710,00€ 

3.10 – Zona de Lazer e Balnear das Arinhas – São João 9.390,00€ 

3.11 – Caminho de Baixo (Caminho da Fonte) – Lajes do Pico 11.880,00€ 

3.12 – Zona Balnear da Fonte – Lajes do Pico 

1 – Via de acesso e área envolvente 154.620,00€ 

2 – Casa da bomba da Fonte / miradouro 3.450,00€ 

3 – Espaço de Merendas da Fonte 43.640,00€ 

4 – Balneários 10.440,00€ 

5 – Campo de vólei / futebol 22.950,00€ 

3.12 – Zona Balnear da Fonte – Lajes do Pico 235.100,00€ 

3.13 – Muros na Rua do Castelo – Lajes do Pico 7.935,00€ 

3.14 – SIBIL – Centro de Artes e Ciências do Mar (Antiga Fábrica da baleia) 

– Lajes do Pico 
87.220,00€ 

3.15 – Zona do Portinho e Muro de Contenção da Rua do Castelo – Lajes 

do Pico 
71.720,00€ 

3.16 – Forte Santa Catarina – Lajes do Pico 76.250,00€ 

3.17 – Vila das Lajes / Área do Penedo Negro – Lajes do Pico 93.600,00€ 

3.18 Avenida Marginal – Vila das Lajes  3.750,00€ 

3.19 – Piscina de Santa Cruz – Ribeiras 35.000,00€ 

3.20 – Estudos, projetos e fiscalização 40.000,00€ 

VALOR TOTAL 1.088.580,00€ 

 Valores sem IVA 

 

Lajes do Pico, 18 de outubro de 2019 

 

O Presidente da Câmara Municipal das Lajes do Pico 

 

(Roberto Manuel Medeiros Silva) 







                                                                





































































































!

! !

!
!

!

!

!
!

!

!

!

M
ad

al
en

a C
an

de
lá

ria

B
an

de
ira

s

Sã
o 

C
ae

ta
no

Sã
o 

M
at

eu
s

C
ria

çã
o 

Ve
lh

a

28
°1

7'
30

"W
28

°2
0'

0"
W

28
°2

2'
30

"W
28

°2
5'

0"
W

28
°2

7'
30

"W
28

°3
0'

0"
W

28
°3

2'
30

"W
28

°3
5'

0"
W

38°32'30"N 38°30'0"N 38°27'30"N 38°25'0"N R
EG

IÃ
O

 A
U

TÓ
N

O
M

A 
D

O
S 

A
Ç

O
R

ES
 ●

 C
âm

ar
a 

M
un

ic
ip

al
 d

a 
M

ad
al

en
a 

do
 P

ic
o

Es
ca

la
1:

15
0 

00
0

Si
st

em
a 

de
 re

fe
rê

nc
ia

 P
TR

A
08

 / 
IT

R
F9

3

Ba
se

 C
ar

to
gr

áf
ic

a 
do

 IG
eo

E 
(2

00
0)

 / 
20

17
±

Le
ge

nd
a

!
La

rg
o 

C
ar

de
al

 C
os

ta
 N

un
es

!
R

ua
 R

od
rig

o 
G

ue
rra

!
R

ua
 J

oã
o 

Li
m

a 
W

hi
tto

n 
da

 T
er

ra

!
Pi

sc
in

a 
da

 C
ria

çã
o 

Ve
lh

a

!
 P

or
to

 d
e 

A
na

 C
la

ra

!
Po

nt
in

ha

!
Ar

ee
iro

!
Zo

na
 B

al
ne

ar

!
C

am
po

 d
e 

Fu
te

bo
l

!
Es

ca
da

 d
e 

ac
es

so
 a

o 
ca

is
in

ho

!
C

am
in

ho
 d

e 
ac

es
so

 e
 P

oç
o 

de
 M

ar
é 

 - 
 T

er
ra

 d
o 

Pã
o

!
Po

rto
 d

as
 B

ai
xa

s

C
am

in
ho

 d
a 

C
os

ta
  -

 L
aj

id
o 

da
 C

ria
çã

o 
Ve

lh
a

G
ui

nd
as

te

C
am

in
ho

 C
am

po
 R

as
o

 R
ua

 d
o 

P
or

to
 N

ov
o

Li
m

ite
s 

da
s 

Fr
eg

ue
si

as
 



 





























Transportes Maritimos Graciosenses , Lda.

9500-000 PONTA DELGADA

AVª INFANTE DOM HENRIQUE, 43 1º DRT
PONTA DELGADA

FUNDO REGIONAL DE COESÃO

Emitido em

393310

Enviado para: FUNDO REGIONAL DE COESÃO

2020-04-22
Contribuinte 512098247

Zona Portuária do Cabo da Praia

9760-135 CABO DA PRAIA

REFERÊNCIA QUANTIDADE / M3 a)DESCRIÇÃO PESO KG VALOR LIQUIDO

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 2020-04-22

Fatura TCR 2020/4484

Duplicado

Natureza: Fatura

N. Contribuinte: 

lpWx - Processado por programa certificado nº 2648/AT - Sage
Este documento não constitui documento de transporte, nos termos do Decreto-Lei n.º 147/2003

Navio
PAULO DA P1842/0 TERCEIRA FLORES

Viagem Origem Destino

Doc.

a) IVA Isento alinea T e J do nº.1 do art. 14º.

C.T.Nº.: CTC 2020/5403

Elementos declarados pelo exportador e não confirmados por nós. Declinamos qualquer responsabilidade. NIB: 0059 0001 1113 3900 0766 9

© Sage licenciado a: Transportes Maritimos Graciosenses /512001910

512001910

con 1,00 convés
30002 4060,64 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARITIMO

ENTRE AS ILHAS TERCEIRA E FLORES.
  1 705 470,56 124 857,50 EUR

tx+100 50000,00 tp + 100 137,50 EUR

Incidência Taxa Valor IVA
              0,00  0%               0,00
              0,00  0%               0,00
              0,00  0%               0,00 TOTAL LÍQUIDO 124 995,00 EUR

        124 995,00  0%               0,00 TOTAL IVA 0,00 EUR

TOTAL 124 995,00
EUR
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Diário da República, 1.ª série

 REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Assembleia Legislativa

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 1/2020/A

Sumário: A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores resolve constituir um grupo 
de trabalho, no âmbito da Comissão Permanente de Economia, para efeitos de ava-
liação e acompanhamento geral do processo de reabilitação de infraestruturas danifi-
cadas pela passagem do furacão Lorenzo pelos Açores, com especial incidência no 
acompanhamento do processo de abastecimento de bens e mercadorias às ilhas do 
grupo ocidental.

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores resolve constituir um grupo de trabalho, no âmbito 
da Comissão Permanente de Economia, para efeitos de avaliação e acompanhamento geral do processo 
de reabilitação de infraestruturas danificadas pela passagem do furacão Lorenzo pelos Açores, com 
especial incidência no acompanhamento do processo de abastecimento de bens e mercadorias às ilhas 
do grupo ocidental.

Considerando que a passagem do furacão Lorenzo pelos Açores, no passado dia 2 de ou-
tubro, provocou um enorme rasto de destruição em várias ilhas do arquipélago dos Açores, com 
consideráveis impactos a nível económico e social;

Considerando que, no total, o furacão Lorenzo terá provocado prejuízos estimados na ordem 
dos 330 milhões de euros, resultantes de danos verificados em infraestrututas portuárias e de apoio 
à atividade portuária, na rede viária e outros equipamentos públicos, na habitação, nas pescas, na 
agricultura e no setor empresarial privado;

Considerando a brutal dimensão dos prejuízos causados pelo furacão Lorenzo e, principal-
mente, o facto de este ter deixado um rasto de destruição em várias ilhas dos Açores;

Considerando, em particular, que a ilha das Flores foi afetada com maior gravidade pela 
passagem do furacão Lorenzo, tendo em conta especialmente a destruição quase total do porto 
das Lajes das Flores, estimando -se que o prejuízo registado possa rondar os 190 milhões de 
euros;

Considerando que a destruição do porto das Lajes das Flores implica limitações e graves 
constrangimentos em termos das operações de abastecimento de bens e mercadorias às ilhas 
das Flores e Corvo;

Considerando, de igual modo, que se impõe restabelecer a normalidade preexistente ao furacão 
Lorenzo nas múltiplas áreas atingidas e, por conseguinte, danificados por este;

Considerando, por fim, que urge garantir que os processos inerentes às obras de recuperação 
e demais procedimentos indispensáveis à regularização do funcionamento da economia regional 
decorrem da forma mais célere possível e que respeitem integralmente os legítimos anseios das 
populações açorianas afetadas pela passagem do furacão Lorenzo;

Nesse sentido, sem prejuízo da pronta e eficaz atuação do Governo Regional e da Proteção 
Civil, bem como da disponibilidade demonstrada por parte do Governo da República para com-
participação financeira dos prejuízos verificados, importa agora acompanhar de forma próxima a 
implementação de soluções para o esforço de reconstrução e que correspondam às necessidades 
das populações e das empresas das várias ilhas afetadas.

Assim, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores resolve, nos termos regi-
mentais aplicáveis e ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 44.º do Estatuto Político -Administrativo 
da Região Autónoma dos Açores, constituir, no âmbito da Comissão Permanente de Economia, 
um grupo de trabalho para efeitos de avaliação e acompanhamento do processo de reabilitação 
de infraestruturas danificadas pela passagem do furacão Lorenzo pelos Açores, com especial in-
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cidência no acompanhamento do processo de abastecimento de bens e mercadorias às ilhas do 
grupo ocidental.

Aprovada pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na Horta, em 13 de 
dezembro de 2019.

A Presidente da Assembleia Legislativa, Ana Luísa Luís.

112915704 
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Despacho n.º 1593/2019 de 3 de outubro de 2019

Devido à passagem do Furacão Lorenzo pelo Arquipélago dos Açores e aos estragos causados no 
Porto das Lajes das Flores, o abastecimento de combustível por via marítima ao Grupo Ocidental 
encontra-se impossibilitado, antecipando-se a verificação de um conjunto de circunstâncias que, com 
elevada probabilidade, provocarão sérias dificuldades na distribuição dos combustíveis nas ilhas das 
Flores e Corvo;

Nos termos do Decreto-Lei n.º 114/2001, de 7 de abril, na sua redação atual, a situação de crise 
energética caracteriza-se pela ocorrência de dificuldades no aprovisionamento ou na distribuição de 
energia que tornem necessária a aplicação de medidas excecionais destinadas a garantir os 
abastecimentos energéticos essenciais ao funcionamento de um conjunto de serviços estruturantes da 
Região Autónoma dos Açores, dos setores prioritários da economia local e à satisfação das 
necessidades fundamentais da população. 

Em face do exposto, e tendo em conta os acontecimentos verificados e conhecidos na presente data, 
constata-se estarem reunidas as condições que justificam a necessidade de declarar a situação de crise 
energética e, a título excecional, adotar medidas preventivas e especiais de reação destinadas a garantir 
os abastecimentos energéticos essenciais ao funcionamento de setores prioritários da economia, bem 
como à satisfação dos serviços essenciais de interesse público e das necessidades fundamentais da 
população.

De forma a garantir a efetividade das medidas excecionais, impõe-se que estas sejam, desde já, 
adotadas, sem prejuízo da sua contínua avaliação na medida da evolução da situação, designadamente 
as necessidades que visa satisfazer se mantenham para além do período de vigência da declaração de 
crise energética prevista no presente despacho conjunto, e conforme se verifique uma alteração das 
circunstâncias que lhe presidem.

Assim, nos termos conjugados do disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 114/2001, de 7 de abril, 
dos artigos 8.º, 12.º, 14.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2016/A, de 21 de novembro, 
determina o Governo Regional, pelo Vice-Presidente do Governo Regional e pelas Secretárias 
Regionais dos Transportes e Obras Públicas e da Energia, Ambiente e Turismo, o seguinte:

1 - Declarar a situação de crise energética, com vista a garantir os abastecimentos energéticos 
essenciais ao funcionamento de um conjunto de serviços estruturantes da Região Autónoma dos 
Açores, dos setores prioritários da economia local e à satisfação das necessidades fundamentais da 
população das Ilhas das Flores e Corvo;

2 - Estabelecer que a situação de crise energética, declarada nos termos do número anterior, vigora 
para o período compreendido entre as 19:00 horas do dia 2 de outubro de 2019 e as 23:59 horas do dia 
31 de outubro de 2019, naquelas ilhas. 

3 - Prever medidas excecionais previstas no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 114/2001, de 7 de 
abril, na sua redação atual, as quais se traduzem, na fixação de limites ao abastecimento em postos de 
abastecimento nos seguintes termos:

a)15 litros o volume máximo de gasolina ou gasóleo diário que pode ser fornecido a cada veículo 
automóvel ligeiro; e

b) 20 litros o volume máximo de gasolina ou gasóleo que pode ser fornecido diariamente a cada 
veículo automóvel pesado;
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4 - Estabelecer que os postos de abastecimento de combustível localizados nas Ilhas das Flores e do 
Corvo, ficam obrigados a reservar 40% do produto disponível, para uso exclusivo das entidades 
prioritárias e veículos equiparados.

5 - Definir como entidades prioritárias:
a) As Forças Armadas e as forças e serviços de segurança (Guarda Nacional Republicana,
Polícia de Segurança Pública, Autoridade Marítima Nacional);
b) Os serviços e agentes de proteção civil;
c) Os serviços de emergência médica e de transporte de medicamentos e dispositivos médicos;
d) As entidades públicas ou privadas que prestam serviços públicos essenciais na área da energia, 

telecomunicações, serviços postais, recolha de resíduos e limpeza urbana e transporte público de 
passageiros.

6 - Definir como veículos equiparados a entidades prioritárias os seguintes:
a) Veículos de entidades públicas ou privadas destinados ao transporte de doentes e de pessoas 

portadoras de deficiência, usando dístico legalmente exigido para o efeito;
b) Veículos de instituições particulares de solidariedade social destinados ao apoio domiciliário;
c) Veículos destinados ao transporte de leite em natureza e de produtos agrícolas em fase
crítica de colheita;
d) Veículos funerários;
e) Veículos que prestem serviços de piquete, de pronto socorro, reboques e camiões –guindaste e 

dotados de avisadores luminosos especiais;
h) Veículos que assegurem o transporte de mercadorias perigosas.
7 - Estabelecer que, para efeitos dos n.ºs 3 e 4, cabe ao responsável pela exploração de cada posto 

de abastecimento publicitar o limite, por afixação em locais visíveis e por outros meios adequados, e 
assegurar o cumprimento do mesmo, pelo processo que for adequado.

8 - Estabelecer que o disposto no presente despacho conjunto aplica-se garantindo o atendimento 
prioritário às pessoas com deficiência ou incapacidade a que se refere o Decreto-Lei n.º 58/2016, de 29 
de agosto, desde que sejam as proprietárias do veículo a abastecer.

9 - Determinar que, nos termos da lei, todas as entidades, singulares ou coletivas, de direito público 
ou de direito privado, têm o dever de colaborar na aplicação da adoção das medidas estabelecidas no 
presente despacho conjunto, observando as leis e regulamentos e acatando as ordens, instruções e 
conselhos emanados das entidades competentes.

10 - Determinar que a desobediência e a resistência às ordens legítimas das entidades competentes 
sobre aplicações das medidas adotadas ao abrigo do presente despacho conjunto são sancionadas nos 
termos previstos na lei geral.

11 - Determinar que o presente despacho conjunto deve ser enviado a todos os postos de 
abastecimento.

12 - Estabelecer que o presente despacho conjunto produz efeitos imediatos após a sua publicação.

2 de outubro de 2019. - O Vice-Presidente do Governo Regional,  - A Sérgio Humberto Rocha de Ávila.
Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas, . - A Ana Rêgo-Costa Amorim da Cunha
Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo, Marta Isabel Vieira Guerreiro.
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Despacho n.º 1599/2019 de 4 de outubro de 2019

Considerando o Despacho Conjunto n.º 1593/2019, de 3 de outubro, que declara a situação de crise 
energética devido à passagem do Furação Lorenzo, com vista a garantir os abastecimentos energéticos 
essenciais nas Ilhas das Flores e Corvo, o qual fixou medidas excecionais para atenuar o desequilíbrio 
entre a oferta e a procura de energia e para otimizar a distribuição dos recursos energéticos disponíveis;

Considerando que se verifica a necessidade de introduzir alguns ajustamentos nas medidas já 
definidas e complementá-las, a fim de assegurar a eficácia na prevenção de dificuldades na distribuição 
dos combustíveis nas ilhas das Flores e Corvo;

Considerando que se mantêm os princípios gerais do Decreto-Lei n.º 114/2001, de 7 de abril, que 
justificam a necessidade de declarar a situação de crise energética e, a título excecional, adotar medidas 
preventivas e especiais de reação destinadas a garantir os abastecimentos energéticos essenciais ao 
funcionamento de setores prioritários da economia, bem como à satisfação dos serviços essenciais de 
interesse público e das necessidades fundamentais da população;

Assim, nos termos conjugados do disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 114/2001, de 7 de abril, 
dos artigos 8.º, 12.º, 14.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2016/A, de 21 de novembro, 
determina o Governo Regional, pelo Vice-Presidente do Governo Regional e pelas Secretárias 
Regionais dos Transportes e Obras Públicas e da Energia, Ambiente e Turismo, o seguinte:

1 — Alterar o n.º 3 do Despacho Conjunto n.º 1593/2019, de 3 de outubro, o qual passa a ter a 
seguinte redação:

  “3 — Prever medidas excecionais previstas no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 114/2001, de 7 
de abril, na sua redação atual, as quais se traduzem, na fixação de limites ao abastecimento em postos 
de abastecimento nos seguintes termos:

a)      15 litros o volume máximo de gasolina, de gasóleo rodoviário e de gasóleo colorido e marcado 
diário que pode ser fornecido a cada veículo automóvel ligeiro; e

b)     20 litros o volume máximo de gasolina, de gasóleo rodoviário e de gasóleo colorido e marcado 
que pode ser fornecido diariamente a cada veículo automóvel pesado;”

2 — Eliminar a alínea c) do n.º 6 do Despacho Conjunto n.º 1593/2019, de 3 de outubro;
3 — Acrescentar um ponto 11 ao Despacho Conjunto n.º 1593/2019, de 3 de outubro, com o seguinte 

conteúdo:
“11 — Determinar que o volume de fornecimento semanal de combustíveis pelo agente que efetua a 

armazenagem nas llhas das Flores e do Corvo fica limitado aos seguintes valores semanais:
a)10 m3 de gasolina;
b)12,5 m3 de gasóleo rodoviário;
c)7,5 m3 de gasóleo colorido e marcado.”.
4 — Renumerar os pontos 11 e 12 do Despacho Conjunto n.º 1593/2019, de 3 de outubro, para 

pontos 12 e 13, respetivamente.
5 — Republicar o Despacho Conjunto n.º 1593/2019, de 3 de outubro.
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3 de outubro de 2019. - Vice-Presidente do Governo Regional, . - A Sérgio Humberto Rocha de Ávila
Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas, . - A Ana Rêgo-Costa Amorim da Cunha
Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo, Marta Isabel Vieira Guerreiro.



Republicação do Despacho Conjunto n.º 1593/2019, de 3 de outubro de 2019 

 

 1 — Declarar a situação de crise energética, com vista a garantir os 
abastecimentos energéticos essenciais ao funcionamento de um conjunto de serviços 
estruturantes da Região Autónoma dos Açores, dos setores prioritários da economia 
local e à satisfação das necessidades fundamentais da população das Ilhas das Flores e 
Corvo. 

 2 — Estabelecer que a situação de crise energética, declarada nos termos do 
número anterior, vigora para o período compreendido entre as 19:00 horas do dia 2 de 
outubro de 2019 e as 23:59 horas do dia 31 de outubro de 2019, naquelas ilhas. 

 3 — Prever medidas excecionais previstas no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei 
n.º 114/2001, de 7 de abril, na sua redação atual, as quais se traduzem, na fixação de 
limites ao abastecimento em postos de abastecimento nos seguintes termos: 

a) 15 litros o volume máximo de gasolina, de gasóleo rodoviário e de gasóleo colorido e 
marcado diário que pode ser fornecido a cada veículo automóvel ligeiro; e 

b)20 litros o volume máximo de gasolina, de gasóleo rodoviário e de gasóleo colorido e 
marcado que pode ser fornecido diariamente a cada veículo automóvel pesado. 

 4 — Estabelecer que os postos de abastecimento de combustível localizados nas 
Ilhas das Flores e do Corvo, ficam obrigados a reservar 40% do produto disponível, para 
uso exclusivo das entidades prioritárias e veículos equiparados. 

 5 — Definir como entidades prioritárias: 

 a) As Forças Armadas e as forças e serviços de segurança (Guarda Nacional 
Republicana, 

 Polícia de Segurança Pública, Autoridade Marítima Nacional); 

 b) Os serviços e agentes de proteção civil; 

 c) Os serviços de emergência médica e de transporte de medicamentos e 
dispositivos médicos; 

 d) As entidades públicas ou privadas que prestam serviços públicos essenciais na 
área da energia, telecomunicações, serviços postais, recolha de resíduos e limpeza 
urbana e transporte público de passageiros. 

 6 — Definir como veículos equiparados a entidades prioritárias os seguintes: 

 a) Veículos de entidades públicas ou privadas destinados ao transporte de 
doentes e de pessoas portadoras de deficiência, usando dístico legalmente exigido para 
o efeito; 

 b) Veículos de instituições particulares de solidariedade social destinados ao 
apoio domiciliário; 

II SÉRIE Nº 192 SEXTA-FEIRA, 4 DE OUTUBRO DE 2019

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES   GABINETE DE EDIÇÃO DO JORNAL OFICIAL   HTTP://JO.AZORES.GOV.PT   GEJO@AZORES.GOV.PT



 c) Eliminada; 

 d) Veículos funerários; 

 e) Veículos que prestem serviços de piquete, de pronto socorro, reboques e 
camiões –guindaste e dotados de avisadores luminosos especiais; 

 h) Veículos que assegurem o transporte de mercadorias perigosas. 

 7 — Estabelecer que, para efeitos dos n.ºs 3 e 4, cabe ao responsável pela 
exploração de cada posto de abastecimento publicitar o limite, por afixação em locais 
visíveis e por outros meios adequados, e assegurar o cumprimento do mesmo, pelo 
processo que for adequado. 

 8 — Estabelecer que o disposto no presente despacho conjunto aplica-se 
garantindo o atendimento prioritário às pessoas com deficiência ou incapacidade a que 
se refere o Decreto-Lei n.º 58/2016, de 29 de agosto, desde que sejam as proprietárias 
do veículo a abastecer. 

 9 — Determinar que, nos termos da lei, todas as entidades, singulares ou 
coletivas, de direito público ou de direito privado, têm o dever de colaborar na aplicação 
da adoção das medidas estabelecidas no presente despacho conjunto, observando as 
leis e regulamentos e acatando as ordens, instruções e conselhos emanados das 
entidades competentes. 

 10 — Determinar que a desobediência e a resistência às ordens legítimas das 
entidades competentes sobre aplicações das medidas adotadas ao abrigo do presente 
despacho conjunto são sancionadas nos termos previstos na lei geral. 

 11 — Determinar que o volume de fornecimento semanal de combustíveis pelo 
agente que efetua a armazenagem nas llhas das Flores e do Corvo fica limitado aos 
seguintes valores semanais: 

        a)10 m3 de gasolina; 

        b)12,5 m3 de gasóleo rodoviário; 

         c)7,5 m3 de gasóleo colorido e marcado. 

 12 — Determinar que o presente despacho conjunto deve ser enviado a todos 
os postos de abastecimento. 

 13 — Estabelecer que o presente despacho conjunto produz efeitos imediatos 
após a sua publicação. 

2 de outubro de 2019. - O Vice-Presidente do Governo Regional, Sérgio Humberto Rocha 
de Ávila. - A Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas, Ana Rêgo-Costa 
Amorim da Cunha. - A Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo, Marta Isabel 
Vieira Guerreiro. 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

 
Grupo de Trabalho do Furacão Lorenzo 

 
 

 
04 - Despacho n.º 1757/2019 de 31 de outubro de 2019 
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Despacho n.º 1757/2019 de 31 de outubro de 2019

Considerando que o Despacho Conjunto n.º 1593/2019, de 3 de outubro, alterado e republicado pelo 
Despacho Conjunto n.º 1599/2019, de 4 de outubro, veio a declarar a situação de crise energética 
devido à passagem do Furação Lorenzo, com vista a garantir os abastecimentos energéticos essenciais 
nas Ilhas das Flores e Corvo, o qual fixou medidas excecionais para atenuar o desequilíbrio entre a 
oferta e a procura de energia e para otimizar a distribuição dos recursos energéticos disponíveis;

Considerando que já decorreu algum tempo desde a entrada em vigor das referidas medidas e que é 
necessário proceder a um novo ajustamento nas medidas adotadas, adequando-as às necessidades 
atuais das populações afetadas;

Considerando que se mantêm os princípios gerais do Decreto-Lei n.º 114/2001, de 7 de abril, que 
justificam a necessidade de declarar a situação de crise energética e, a título excecional, adotar medidas 
preventivas e especiais de reação destinadas a garantir os abastecimentos energéticos essenciais ao 
funcionamento de setores prioritários da economia, bem como à satisfação dos serviços essenciais de 
interesse público e das necessidades fundamentais da população; 

Assim, nos termos conjugados do disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 114/2001, de 7 de abril, 
dos artigos 8.º, 12.º, 14.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2016/A, de 21 de novembro, 
determina o Governo Regional, pelo Vice-Presidente do Governo Regional e pelas Secretárias 
Regionais dos Transportes e Obras Públicas e da Energia, Ambiente e Turismo, o seguinte:

1 - Alterar o n.º 2 do Despacho Conjunto n.º 1593/2019, de 3 de outubro, o qual passa a ter a seguinte 
redação:

“2 — Estabelecer que a situação de crise energética, declarada nos termos do número anterior, vigora 
para o período compreendido entre as 19:00 horas do dia 2 de outubro de 2019 e as 23:59 horas do dia 
30 de novembro de 2019, naquelas ilhas.”

2 - Alterar o n.º 5 do Despacho Conjunto n.º 1593/2019, de 3 de outubro, o qual passa a ter a seguinte 
redação:

“5 — Definir como entidades prioritárias:
a) As Forças Armadas e as forças e serviços de segurança (Guarda Nacional Republicana, Polícia de 

Segurança Pública, Autoridade Marítima Nacional);
b) Os serviços e agentes de proteção civil;
c) Os serviços de emergência médica e de transporte de medicamentos e dispositivos médicos;
d) As entidades públicas ou privadas que prestam serviços públicos essenciais na área da energia, 

telecomunicações, serviços postais, recolha de resíduos e limpeza urbana e transporte público de 
passageiros;

e) As atividades industriais, comerciais ou profissionais de relevante interesse para a economia 
regional ou para o bem-estar da população.”.

3 - Acrescentar um ponto 7 ao Despacho Conjunto n.º 1593/2019, de 3 de outubro, com o seguinte 
conteúdo:

“7 — Estabelecer que, para poderem beneficiar de abastecimento de combustíveis, as entidades que 
exerçam as atividades mencionadas na alínea e) do n.º 5, terão de solicitar por escrito ao departamento 
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do governo com competência nas referidas áreas, justificando a necessidade desse abastecimento e as 
quantidades imprescindíveis ao exercício da atividade em causa, na sequência do qual,  ponderadas as 
necessidades em causa com a satisfação de necessidades sociais básicas e impreteríveis, será emitida 
uma declaração pelo referido departamento a entregar junto dos postos de abastecimento.”

4 - Alterar a alínea b) do n.º 11 do Despacho Conjunto n.º 1593/2019, de 3 de outubro, o qual passa a 
ter a seguinte redação:

“11 — Determinar que o volume de fornecimento semanal de combustíveis pelo agente que efetua a 
armazenagem nas llhas das Flores e do Corvo fica limitado aos seguintes valores semanais:

a)10 m3 de gasolina;
b)15 m3 de gasóleo rodoviário;
c)7,5 m3 de gasóleo colorido e marcado.”
5 - Renumerar os pontos 8, 9, 10, 11, 12 e 13 do Despacho Conjunto n.º 1593/2019, de 3 de outubro, 

para pontos 9,10,11, 12, 13 e 14, respetivamente.
6 - Republicar o Despacho Conjunto n.º 1593/2019, de 3 de outubro.
7 – O presente despacho conjunto produz efeitos à data da sua assinatura.

29 de outubro de 2019 . - O Vice-Presidente do Governo Regional, Sérgio Humberto Rocha de Ávila. - 
A Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas, . - A Ana Rêgo-Costa Amorim da Cunha
Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo, Marta Isabel Vieira Guerreiro.



 

 

 

Republicação do Despacho n.º 1593/2019, de 3 de outubro de 2019 

 

1 — Declarar a situação de crise energética, com vista a garantir os abastecimentos 
energéticos essenciais ao funcionamento de um conjunto de serviços estruturantes da 
Região Autónoma dos Açores, dos setores prioritários da economia local e à satisfação 
das necessidades fundamentais da população das Ilhas das Flores e Corvo. 

2 — Estabelecer que a situação de crise energética, declarada nos termos do número 
anterior, vigora para o período compreendido entre as 19:00 horas do dia 2 de outubro 
de 2019 e as 23:59 horas do dia 30 de novembro de 2019, naquelas ilhas. 

3 — Prever medidas excecionais previstas no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 
114/2001, de 7 de abril, na sua redação atual, as quais se traduzem, na fixação de limites 
ao abastecimento em postos de abastecimento nos seguintes termos: 

a) 15 litros o volume máximo de gasolina, de gasóleo rodoviário e de gasóleo colorido e 
marcado diário que pode ser fornecido a cada veículo automóvel ligeiro; e 

b) 20 litros o volume máximo de gasolina, de gasóleo rodoviário e de gasóleo colorido e 
marcado que pode ser fornecido diariamente a cada veículo automóvel pesado. 

4 — Estabelecer que os postos de abastecimento de combustível localizados nas Ilhas 
das Flores e do Corvo, ficam obrigados a reservar 40% do produto disponível, para uso 
exclusivo das entidades prioritárias e veículos equiparados. 

5 — Definir como entidades prioritárias: 

a) As Forças Armadas e as forças e serviços de segurança (Guarda Nacional Republicana, 

Polícia de Segurança Pública, Autoridade Marítima Nacional); 

b) Os serviços e agentes de proteção civil; 

c) Os serviços de emergência médica e de transporte de medicamentos e dispositivos 
médicos; 

d) As entidades públicas ou privadas que prestam serviços públicos essenciais na área 
da energia, telecomunicações, serviços postais, recolha de resíduos e limpeza urbana e 
transporte público de passageiros;  

e) As atividades industriais, comerciais ou profissionais de relevante interesse para a 
economia regional ou para o bem-estar da população. 

6 — Definir como veículos equiparados a entidades prioritárias os seguintes: 
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a) Veículos de entidades públicas ou privadas destinados ao transporte de doentes e de 
pessoas portadoras de deficiência, usando dístico legalmente exigido para o efeito; 

b) Veículos de instituições particulares de solidariedade social destinados ao apoio 
domiciliário; 

c) Eliminada; 

d) Veículos funerários; 

e) Veículos que prestem serviços de piquete, de pronto socorro, reboques e 

camiões –guindaste e dotados de avisadores luminosos especiais; 

h) Veículos que assegurem o transporte de mercadorias perigosas. 

7 — Estabelecer que, para poderem beneficiar de abastecimento de combustíveis, as 
entidades que exerçam as atividades mencionadas na alínea e) do n.º 5, terão de 
solicitar por escrito ao departamento do governo com competência nas referidas áreas, 
justificando a necessidade desse abastecimento e as quantidades imprescindíveis ao 
exercício da atividade em causa, na sequência do qual, ponderadas as necessidades em 
causa com a satisfação de necessidades sociais básicas e impreteríveis, será emitida uma 
declaração pelo referido departamento a entregar junto dos postos de abastecimento. 

8 — Estabelecer que, para efeitos dos n.ºs 3 e 4, cabe ao responsável pela exploração 
de cada posto de abastecimento publicitar o limite, por afixação em locais visíveis e por 
outros meios adequados, e assegurar o cumprimento do mesmo, pelo processo que for 
adequado. 

9 — Estabelecer que o disposto no presente despacho conjunto aplica-se garantindo o 
atendimento prioritário às pessoas com deficiência ou incapacidade a que se refere o 
Decreto-Lei n.º 58/2016, de 29 de agosto, desde que sejam as proprietárias do veículo 
a abastecer. 

10 — Determinar que, nos termos da lei, todas as entidades, singulares ou coletivas, de 
direito público ou de direito privado, têm o dever de colaborar na aplicação da adoção 
das medidas estabelecidas no presente despacho conjunto, observando as leis e 
regulamentos e acatando as ordens, instruções e conselhos emanados das entidades 
competentes. 

11 — Determinar que a desobediência e a resistência às ordens legítimas das entidades 
competentes sobre aplicações das medidas adotadas ao abrigo do presente despacho 
conjunto são sancionadas nos termos previstos na lei geral. 
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12 — Determinar que o volume de fornecimento semanal de combustíveis pelo agente 
que efetua a armazenagem nas llhas das Flores e do Corvo fica limitado aos seguintes 
valores semanais: 

a)10 m3 de gasolina; 

b)15 m3 de gasóleo rodoviário; 

c)7,5 m3 de gasóleo colorido e marcado. 

13 — Determinar que o presente despacho conjunto deve ser enviado a todos os postos 
de abastecimento. 

14 — Estabelecer que o presente despacho conjunto produz efeitos imediatos após a 
sua publicação. 

2 de outubro de 2019. - O Vice-Presidente do Governo Regional, Sérgio Humberto Rocha 
de Ávila. - A Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas, Ana Rêgo-Costa 
Amorim da Cunha. - A Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo, Marta Isabel 
Vieira Guerreiro. 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

 
Grupo de Trabalho do Furacão Lorenzo 

 
 

 
05 - Despacho n.º 1800/2019 de 11 de novembro de 2019 
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Despacho n.º 1800/2019 de 11 de novembro de 2019

Considerando que o Despacho Conjunto n.º 1593/2019, de 3 de outubro, alterado e republicado pelos 
Despacho Conjunto n.º 1599/2019, de 4 de outubro, e n.º 1757/2019, de 31 de outubro, veio a declarar a 
situação de crise energética devido à passagem do Furação Lorenzo, com vista a garantir os 
abastecimentos energéticos essenciais nas Ilhas das Flores e Corvo, o qual fixou medidas excecionais 
para atenuar o desequilíbrio entre a oferta e a procura de energia e para otimizar a distribuição dos 
recursos energéticos disponíveis;

Considerando que já foi efetuado o abastecimento de gasóleo à ilha das Flores pelo navio S. Jorge, 
auxiliado pelo rebocador Pêro de Teive;

Considerando que foram repostos os níveis normais de gasóleo na ilha das Flores;
Considerando que, neste momento, e no que diz respeito ao gasóleo já não se mantêm os 

fundamentos que justificaram a adoção de medidas preventivas e especiais pelo referido Despacho n.º 
1593/2019, de 3 de outubro, pelo que já não existe necessidade de fixar limites ao abastecimento deste 
tipo de combustível nos postos de abastecimento na ilha das Flores;

Assim, nos termos conjugados do disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 114/2001, de 7 de abril, 
dos artigos 8.º, 12.º, 14.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2016/A, de 21 de novembro, 
determina o Governo Regional, pelo Vice-Presidente do Governo Regional e pelas Secretárias 
Regionais dos Transportes e Obras Públicas e da Energia, Ambiente e Turismo, o seguinte:

1 - Alterar o n.º 3 do Despacho Conjunto n.º 1593/2019, de 3 de outubro, o qual passa a ter a seguinte 
redação:

“3 — Prever medidas excecionais previstas no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 114/2001, de 7 
de abril, na sua redação atual, as quais se traduzem, na fixação de limites ao abastecimento em postos 
de abastecimento nos seguintes termos:

a) 25 litros o volume máximo de gasolina diário que pode ser fornecido a cada veículo.
b) Revogado.”
2 - Revogar o n.º 4 do Despacho Conjunto n.º 1593/2019, de 3 de outubro.
3 - Alterar o n.º 7 do Despacho Conjunto n.º 1593/2019, de 3 de outubro, o qual passa a ter a seguinte 

redação:
“7 — Estabelecer que, para poderem beneficiar de abastecimento de gasolina, as entidades que 

exerçam as atividades mencionadas na alínea e) do n.º 4, terão de solicitar por escrito ao departamento 
do governo com competência nas referidas áreas, justificando a necessidade desse abastecimento e as 
quantidades imprescindíveis ao exercício da atividade em causa, na sequência do qual, ponderadas as 
necessidades em causa com a satisfação de necessidades sociais básicas e impreteríveis, será emitida 
uma declaração pelo referido departamento a entregar junto dos postos de abastecimento.”

4 – Alterar o n.º 8 do Despacho Conjunto n.º 1593/2019, de 3 de outubro, o qual passa a ter a 
seguinte redação:

“8 — Estabelecer que, para efeitos do n.º 3, cabe ao responsável pela exploração de cada posto de 
abastecimento publicitar o limite, por afixação em locais visíveis e por outros meios adequados, e 
assegurar o cumprimento do mesmo, pelo processo que for adequado.”



II SÉRIE Nº 217 SEGUNDA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2019

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES   GABINETE DE EDIÇÃO DO JORNAL OFICIAL   HTTP://JO.AZORES.GOV.PT   GEJO@AZORES.GOV.PT

5 – Alterar o n.º 12 do Despacho Conjunto n.º 1593/2019, de 3 de outubro, o qual passa a ter a 
seguinte redação:

“12 — Determinar que o volume de fornecimento semanal de gasolina pelo agente que efetua a 
armazenagem nas llhas das Flores e do Corvo fica limitado aos seguintes valores semanais:

a) 10 m3 de gasolina;
b) Revogado;
c) Revogado.”
6 – Renumerar os pontos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 do Despacho Conjunto n.º 1593/2019, de 3 

de outubro, para pontos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, respetivamente.
7 – Republicar o Despacho Conjunto n.º 1593/2019, de 3 de outubro.
8 – O presente despacho conjunto produz efeitos à data da sua assinatura.

8 de novembro de 2019. - O Vice-Presidente do Governo Regional, .Sérgio Humberto Rocha de Ávila
- A Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas, . - A Ana Rêgo-Costa Amorim da Cunha
Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo, .Marta Isabel Vieira Guerreiro



Republicação do Despacho Conjunto n.º 1593/2019, de 3 de outubro de 2019 

1 — Declarar a situação de crise energética, com vista a garantir os abastecimentos 
energéticos essenciais ao funcionamento de um conjunto de serviços estruturantes da 
Região Autónoma dos Açores, dos setores prioritários da economia local e à satisfação 
das necessidades fundamentais da população das Ilhas das Flores e Corvo. 

2 — Estabelecer que a situação de crise energética, declarada nos termos do número 
anterior, vigora para o período compreendido entre as 19:00 horas do dia 2 de outubro 
de 2019 e as 23:59 horas do dia 30 de novembro de 2019, naquelas ilhas. 

3 — Prever medidas excecionais previstas no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 
114/2001, de 7 de abril, na sua redação atual, as quais se traduzem, na fixação de 
limites ao abastecimento em postos de abastecimento nos seguintes termos: 

a)25 litros o volume máximo de gasolina diário que pode ser fornecido a cada veículo 

4 — Definir como entidades prioritárias: 

a) As Forças Armadas e as forças e serviços de segurança (Guarda Nacional 
Republicana, 

Polícia de Segurança Pública, Autoridade Marítima Nacional); 

b) Os serviços e agentes de proteção civil; 

c) Os serviços de emergência médica e de transporte de medicamentos e dispositivos 
médicos; 

d) As entidades públicas ou privadas que prestam serviços públicos essenciais na área 
da energia, telecomunicações, serviços postais, recolha de resíduos e limpeza urbana 
e transporte público de passageiros;  

e) As atividades industriais, comerciais ou profissionais de relevante interesse para a 
economia regional ou para o bem-estar da população. 

5 — Definir como veículos equiparados a entidades prioritárias os seguintes: 

a) Veículos de entidades públicas ou privadas destinados ao transporte de doentes e 
de pessoas portadoras de deficiência, usando dístico legalmente exigido para o efeito; 

b) Veículos de instituições particulares de solidariedade social destinados ao apoio 
domiciliário; 

c) Eliminada; 

d) Veículos funerários; 

e) Veículos que prestem serviços de piquete, de pronto socorro, reboques e 

camiões – guindaste e dotados de avisadores luminosos especiais; 

h) Veículos que assegurem o transporte de mercadorias perigosas. 

6 — Estabelecer que, para poderem beneficiar de abastecimento de gasolina, as 
entidades que exerçam as atividades mencionadas na alínea e) do n.º 4, terão de 
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solicitar por escrito ao departamento do governo com competência nas referidas áreas, 
justificando a necessidade desse abastecimento e as quantidades imprescindíveis ao 
exercício da atividade em causa, na sequência do qual, ponderadas as necessidades 
em causa com a satisfação de necessidades sociais básicas e impreteríveis, será 
emitida uma declaração pelo referido departamento a entregar junto dos postos de 
abastecimento. 

7 — Estabelecer que, para efeitos do n.º 3, cabe ao responsável pela exploração de 
cada posto de abastecimento publicitar o limite, por afixação em locais visíveis e por 
outros meios adequados, e assegurar o cumprimento do mesmo, pelo processo que for 
adequado. 

8 — Estabelecer que o disposto no presente despacho conjunto aplica-se garantindo 
o atendimento prioritário às pessoas com deficiência ou incapacidade a que se refere o 
Decreto-Lei n.º 58/2016, de 29 de agosto, desde que sejam as proprietárias do veículo 
a abastecer. 

9 — Determinar que, nos termos da lei, todas as entidades, singulares ou coletivas, de 
direito público ou de direito privado, têm o dever de colaborar na aplicação da adoção 
das medidas estabelecidas no presente despacho conjunto, observando as leis e 
regulamentos e acatando as ordens, instruções e conselhos emanados das entidades 
competentes. 

10 — Determinar que a desobediência e a resistência às ordens legítimas das 
entidades competentes sobre aplicações das medidas adotadas ao abrigo do presente 
despacho conjunto são sancionadas nos termos previstos na lei geral. 

11 — Determinar que o volume de fornecimento semanal de gasolina pelo agente que 
efetua a armazenagem nas llhas das Flores e do Corvo fica limitado aos seguintes 
valores semanais: 

a)10 m3 de gasolina; 

12 — Determinar que o presente despacho conjunto deve ser enviado a todos os 
postos de abastecimento. 

13 — Estabelecer que o presente despacho conjunto produz efeitos imediatos após a 
sua publicação. 
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I SÉRIE Nº 119 SEXTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2019

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES   GABINETE DE EDIÇÃO DO JORNAL OFICIAL   HTTP://JO.AZORES.GOV.PT   GEJO@AZORES.GOV.PT

Resolução do Conselho do Governo n.º 113/2019 de 18 de outubro de 2019

Considerando as condições meteorológicas adversas, de cariz anómalo e imprevisível, que se 
verificaram nas ilhas dos Grupos Ocidental e Central da Região Autónoma dos Açores nos dias 1 e 2 de 
outubro de 2019, em consequência da passagem do Furacão Lorenzo; 

Considerando que dessas intempéries resultaram prejuízos consideráveis em diversas empresas 
situadas naquelas ilhas, nomeadamente nas suas instalações, stock de mercadorias e equipamentos;

Considerando que o Governo dos Açores reconhece a urgência na aprovação de um regime 
excecional de apoio que assegure a minimização dos efeitos destas intempéries nas empresas 
sinistradas e que propicie as condições necessárias à célere reposição da normalidade do seu 
funcionamento;

Considerando a necessidade de especificar, face à intempérie em apreço, o regime
excecional de apoios a conceder pelo Governo Regional em matéria de habitação, suas
características, quantificação e respetiva cobertura financeira, assim como critérios de
atribuição de apoios e a tramitação dos respetivos pedidos;
Considerando que as perdas resultantes desta intempérie, foram oportunamente monitorizadas e 

registadas pelos Serviços de Ilha da Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade 
Empresarial.

Assim, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 90.º do Estatuto Político-Administrativo da Região 
Autónoma dos Açores, o Conselho do Governo resolve.

1 - Aprovar o regime excecional de apoio às empresas afetadas na sequência da passagem do 
Furacão Lorenzo, nos dias 1 e 2 de outubro de 2019, nas ilhas dos Grupos Ocidental e Central, nos 
termos do regulamento anexo à presente Resolução, da qual faz parte integrante.

2 - Delegar no Vice-Presidente do Governo Regional os poderes para aprovar e praticar todos os 
demais atos ou regulamentos considerados necessários, conducentes à execução do regime excecional 
de apoio mencionado no número anterior.

3 - Os encargos resultantes do presente regime excecional de apoio serão integralmente suportados 
através das dotações do programa 1 – Empresas, Emprego e Eficiência Administrativa, Projeto 1.1 – 
Competitividade Empresarial, Ação 1.1.13 – Dinamização da Atividade Económica.

4 - A presente resolução entra em vigor no dia da sua publicação.

Aprovada em Conselho do Governo Regional, em Ponta Delgada, em 11 de outubro de 2019. - O 
Presidente do Governo Regional, Vasco Il�dio Alves Cordeiro.



ANEXO 
 

Regulamento do regime excecional de apoio extraordinário destinado às 
empresas afetadas na sequência da passagem do furacão Lorenzo, nos 
dias 1 e 2 de outubro de 2019, nas ilhas dos Grupos Ocidental e Central 

 
Artigo 1.º  

Objeto 

O presente regulamento estabelece o regime excecional de apoio extraordinário 

às empresas sinistradas na sequência da passagem do Furacão Lorenzo, nos 

dias 1 e 2 de outubro de 2019, nas ilhas dos grupos ocidental e central e visa 

apoiar os danos sofridos nas suas instalações, mercadorias e equipamentos. 

Artigo 2.º  

Definições 

Para efeitos do presente Regulamento, considera-se: 

a) Equipamentos – equipamento de natureza diversa, afeto à atividade do 

beneficiário do apoio, que foi comprovadamente danificado ou destruído, por se 

encontrar em instalações afetadas pelas intempéries e devidamente inventariado 

pelos serviços da Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade 

empresarial ou por entidade idónea e especializada, designada para o efeito; 

b) Instalações – edifícios, estabelecimentos, arrecadações, armazéns e outros 

espaços afetos à atividade do beneficiário do apoio, afetados pelas intempéries 

e localizados nas ilhas dos grupos ocidental e central; 

c) Mercadorias – mercadorias comprovadamente danificadas ou destruídas, por 

se encontrarem em instalações afetadas pelas intempéries e devidamente 

inventariadas pelos serviços da Vice-Presidência do Governo, Emprego e 

Competitividade Empresarial ou por entidade idónea e especializada, designada 

para o efeito. 
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Artigo 3.º 

Entidade Gestora 

A entidade responsável pela gestão dos apoios é a Direção Regional de Apoio 

ao Investimento e à Competitividade, adiante designada por entidade gestora. 

Artigo 4.º 

Beneficiários 
1- Podem beneficiar de apoio ao abrigo do presente Regulamento os 

empresários em nome individual, estabelecimentos individuais de 

responsabilidade limitada, sociedades comerciais e cooperativas. 

2- Podem igualmente beneficiar de apoio os proprietários dos edifícios onde se 

situam as instalações afetas à atividade desenvolvida pelos beneficiários 

referidos no número anterior. 

Artigo 5.º 

Condições de acesso dos beneficiários 

Podem candidatar-se aos apoios previstos no presente regulamento os 

beneficiários que 

satisfaçam, cumulativamente, as seguintes condições: 

a) Estar legalmente constituído; 

b) Cumprir as condições legais necessárias ao exercício da respetiva atividade; 

c) Possuir situação regularizada perante a administração fiscal e a segurança 

social ou estar abrangido por acordo de regularização da situação contributiva 

ou fiscal. 

Artigo 6.º 

Despesas elegíveis 

São elegíveis as despesas decorrentes dos prejuízos causados pelo Furacão 

Lorenzo nos dias 1 e 2 de outubro de 2019, nas ilhas dos grupos ocidental e 

central, em instalações, mercadorias e equipamentos afetos à atividade do 

beneficiário. 
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Artigo 7.º 

Natureza e montante do incentivo 

1- O apoio financeiro a conceder reveste a forma de subsídio não reembolsável 

e será calculado em função dos prejuízos efetivamente verificados e 

devidamente inventariados pelos serviços da Vice-Presidência do Governo, 

Emprego e Competitividade Empresarial ou por entidade idónea e especializada, 

designada para o efeito pelo Vice-Presidente do Governo Regional, na 

sequência de vistorias realizadas aos estabelecimentos ou instalações 

sinistradas. 

2- O apoio financeiro a conceder corresponde a 75% das despesas elegíveis na 

parte correspondente ao valor dos prejuízos não comparticipados por seguros 

ou a prejuízos não objeto de cobertura de seguro. 

3- O pagamento do apoio será efetuado por transferência bancária, para número 

de identificação bancária a indicar pelo beneficiário. 

Artigo 8.º 

Competências da entidade gestora 

1- À entidade gestora compete: 

a) Receber e validar as candidaturas; 

b) Verificar o cumprimento das condições de acesso dos candidatos; 

c) Apurar o montante do apoio a conceder; 

d) Elaborar proposta de decisão relativamente à concessão do apoio, no prazo 

máximo de trinta dias úteis a partir da data de apresentação da candidatura; 

e) Proceder à audiência prévia; 

f) Comunicar ao candidato a decisão relativa à candidatura; 

g) Reapreciar a candidatura, no prazo de quinze dias úteis, na eventualidade do 

candidato apresentar alegações em sede de audiência prévia. 

2- No decorrer da avaliação das candidaturas podem ser solicitados 

esclarecimentos complementares aos candidatos, a prestar no prazo máximo de 
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dez dias úteis. 

3- A não prestação dos esclarecimentos mencionados no número anterior, dentro 

do prazo concedido para o efeito, significa a desistência da candidatura. 

4- Os prazos previstos no número 1 suspendem-se sempre que, nos termos do 

número 2, sejam solicitados esclarecimentos complementares ao candidato. 

Artigo 9.º 

Apresentação das candidaturas 

1- As candidaturas são apresentadas nos serviços da entidade gestora ou nos 

Serviços de lha da Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade 

Empresarial, no prazo de trinta dias úteis contados da publicação do presente 

Regulamento, através de requerimento dirigido ao Diretor Regional de Apoio ao 

Investimento e à Competitividade. 

2- O requerimento referido no número anterior é instruído com a seguinte 

documentação: 

a) Documento comprovativo de que o candidato tem a sua situação regularizada 

relativamente a contribuições para a segurança social e a impostos devidos em 

Portugal ou comprovativo de que se encontra abrangido por acordo de 

regularização em vigor relativo à situação contributiva e/ou fiscal, a emitir pelos 

serviços de segurança social e/ou de finanças, respetivamente, ou autorização 

para consulta on-line nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

114/2007, de 19 de abril; 

b) Cópia da declaração de início, reinício ou alteração da atividade; 

c) Licença de utilização das instalações, quando exigível; 

d) Cópia não certificada da descrição do imóvel onde se localizam as instalações 

sinistradas e respetivas inscrições em vigor, emitida por conservatória do registo 

predial; 

e) Declaração do proprietário do imóvel ou fração onde se localiza as instalações 

sinistradas, na qual declare, sob compromisso de honra, não ter recebido, 

através de seguro ou de apoio, qualquer comparticipação para a reparação do 
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estabelecimento, não se ter candidatado a qualquer apoio para tal e de aceitação 

das obras de reparação que vierem a ser aprovadas; 

f) Declaração do titular de exploração do estabelecimento sinistrado, na qual 

declare, sob compromisso de honra, não ter recebido, através de seguro ou de 

apoio, qualquer comparticipação para a reposição de mercadorias e 

equipamentos e não se ter candidatado a qualquer apoio para tal; 

g) Cópia da comunicação da ocorrência do sinistro à seguradora e comprovativo, 

emitido por esta, no qual conste o montante da comparticipação objeto de 

cobertura de seguro e o valor dos prejuízos considerados abrangidos e não 

abrangidos no âmbito daquela cobertura, no caso de existência de seguro; 

3- O modelo de formulário de candidatura é aprovado pela entidade gestora e 

pode ser obtido no sítio da Internet da mesma. 

Artigo 10.º 

Concessão do apoio 

1- O apoio financeiro é concedido mediante despacho do Vice-Presidente do 

Governo Regional. 

2- As listagens de beneficiários e de valores atribuídos serão objeto de 

publicação em Jornal Oficial. 

Artigo 11.º 

Obrigações dos promotores 

Os promotores ficam sujeitos às seguintes obrigações: 

a) Permitir à entidade gestora ou a entidade por esta designada o acesso aos 

locais, mercadorias ou equipamentos sinistrados e /ou a outros elementos 

considerados necessários; 

b) Solicitar à entidade gestora, nos casos em que tal possa não ter ocorrido, a 

vistoria aos locais, mercadorias ou equipamentos sinistrados;  

c) Entregar, nos prazos estabelecidos, todos os elementos que lhe forem 

solicitados pela entidade gestora; 
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d) Manter, em dossier devidamente organizado, todos os documentos 

suscetíveis de comprovar as informações e declarações prestadas no âmbito da 

candidatura, bem como todos os documentos comprovativos da realização e do 

pagamento das despesas. 

Artigo 12.ª 

Fiscalização 

A fiscalização do cumprimento do regime estabelecido no presente regulamento 

compete à entidade gestora ou a entidade idónea e especializada, designada 

para o efeito. 

Artigo 13.º 

Cessação do apoio financeiro 

1- A prestação culposa de falsas declarações nas candidaturas determina, sem 

prejuízo de comunicação às autoridades competentes para instauração do 

processo criminal: 

a) Na fase de instrução, a exclusão das mesmas; 

b) Na fase compreendida entre a decisão e a concretização do apoio, a extinção 

do direito ao mesmo; 

c) Após o pagamento do apoio, o reembolso do mesmo, acrescido de juros 

calculados à taxa legal em vigor. 

2- O incumprimento, por facto imputável ao promotor, das obrigações previstas 

no artigo 11.º, determina o reembolso do apoio recebido. 

3- Quando haja lugar à cessação do apoio financeiro por prestação de falsas 

declarações, os beneficiários faltosos ficam impedidos de se candidatar a apoios 

do Governo Regional em matéria de competitividade empresarial durante o 

período de três anos. 

4- A utilização do apoio concedido para finalidade diferente da que fundamentou 
a sua atribuição, determina o reembolso do mesmo, acrescido de juros 
calculados à taxa legal em vigor. 
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Resolução do Conselho do Governo n.º 44/2020 de 2 de março de 2020

Considerando que a Resolução do Conselho do Governo n.º 112/2019, de 17 de outubro, declarou, 
nos termos do previsto no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto Legislativo Regional n.º 14/2004/A, de 23 de 
março, situação de calamidade pública para o território da Região Autónoma dos Açores, na sequência 
da passagem, nos dias 1 e 2 de outubro de 2019, do Furacão Lorenzo;

Considerando que o n.º 2 da referida resolução, alterada pela Resolução do Conselho do Governo n.º 
36/2020, de 28 de fevereiro, veio determinar que os prejuízos ou a variação de resultados líquidos 
obtidos pelas empresas localizadas nas ilhas das Flores e do Corvo nas áreas de comércio, indústria e 
serviços, são também apoiados nos termos e com os critérios a aprovar em resoluções do Conselho do 
Governo Regional;

Considerando que a Resolução do Conselho do Governo n.º 113/2019, de 18 de outubro, aprovou o 
regulamento que estabelece o regime excecional de apoio extraordinário às empresas sinistradas na 
sequência da passagem do Furacão Lorenzo, nos dias 1 e 2 de outubro de 2019, nas ilhas dos grupos 
ocidental e central;

Considerando que é necessário alterar o referido regulamento de forma a abranger os prejuízos ou a 
variação de resultados líquidos obtidos pelas empresas das ilhas das Flores e do Corvo nas áreas de 
comércio, indústria e serviços;

Assim, nos termos do n.º 2 da Resolução do Conselho do Governo n.º 112/2019, de 17 de outubro, 
alterada pela Resolução do Conselho do Governo n.º 36/2020, de 28 de fevereiro, o Conselho do 
Governo resolve:

1 - Alterar os artigos 1.º, 3.º e 6.º a 9.º do Regulamento anexo à Resolução do Conselho do Governo n.
º 113/2019, de 18 de outubro, nos seguintes termos:



«Artigo 1.º 

[…] 

O presente regulamento estabelece o regime excecional de apoio extraordinário 
às empresas nas áreas de comércio, indústria e serviços sinistradas na 
sequência da passagem do Furacão Lorenzo, nos dias 1 e 2 de outubro de 2019, 
nas ilhas dos grupos ocidental e central e visa apoiar os danos sofridos nas suas 
instalações, mercadorias, equipamentos, bem como as perdas, os prejuízos ou 
a variação de resultados líquidos obtidos pelas empresas localizadas nas ilhas 
das Flores e do Corvo. 

Artigo 3.º 

Entidades gestoras 

As entidades responsáveis pela gestão dos apoios são a Direção Regional de 
Apoio ao Investimento e à Competitividade e a entidade designada para o efeito, 
adiante referidas como entidades gestoras, nos termos definidos no artigo 8.º. 

Artigo 6.º 

[…] 

São elegíveis as despesas decorrentes dos prejuízos causados pelo Furacão 
Lorenzo nos dias 1 e 2 de outubro de 2019, nas ilhas dos grupos ocidental e 
central, em instalações, mercadorias e equipamentos afetos à atividade do 
beneficiário, bem como as perdas, os prejuízos ou a variação de resultados 
líquidos obtidos pelas empresas das ilhas das Flores e do Corvo. 

Artigo 7.º 

Natureza e montante do apoio 

1 - […]. 

2 - O apoio a conceder a equipamentos, instalações e mercadorias, de empresas 
do sector do comércio, indústria e serviços, corresponde a 75% das despesas 
elegíveis na parte correspondente ao valor dos prejuízos não comparticipados 
por seguros ou a prejuízos não objeto de cobertura de seguro. 

3 - O apoio a conceder às empresas nas áreas de comércio, indústria e serviços, 
localizadas nas ilhas das Flores e do Corvo, relativamente às perdas, aos 
prejuízos ou à variação de resultados líquidos obtidos, corresponde a 100% dos 
mesmos. 

4 - [Anterior n.º 3]. 
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Artigo 8.º 

Competências das entidades gestoras 

1 - Compete à Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade, 
no que diz respeito aos apoios a conceder a equipamentos, instalações e 
mercadorias das empresas nas áreas de comércio, indústria e serviços: 

[…]. 

2 - Compete à entidade designada no n.º 1 do artigo anterior, relativamente aos 
apoios a conceder às empresas localizadas nas ilhas das Flores e do Corvo nas 
áreas de comércio, indústria e serviços relativamente às perdas, aos prejuízos 
ou à variação de resultados líquidos obtidos: 

a) Receber as candidaturas; 

b) Verificar o cumprimento das condições de acesso dos candidatos; 

c) Apurar o montante do apoio a conceder. 

3 - Compete ainda à Direção Regional de Apoio ao Investimento e à 
Competitividade, relativamente aos apoios referidos no número anterior: 

a) Validar as candidaturas; 

b) Elaborar proposta de decisão relativamente à concessão do apoio, no prazo 
máximo de trinta dias úteis a partir da data de apresentação da candidatura; 

c) Comunicar ao candidato a decisão relativa à candidatura; 

d) Reapreciar a candidatura, no prazo de quinze dias úteis, na eventualidade do 
candidato apresentar alegações em sede de audiência prévia.  

4 - [Anterior n.º 2]. 

5 - [Anterior n.º 3]. 

6 - Os prazos previstos nos n.os 1 e 3 suspendem-se sempre que, nos termos 
do n.º 4, sejam solicitados esclarecimentos complementares ao candidato. 

Artigo 9.º 

[…] 

1 - As candidaturas aos apoios referidos no n.º 2 do artigo 7.º são apresentadas 
nos serviços da entidade gestora ou nos Serviços de Ilha da Vice-Presidência do 
Governo, Emprego e Competitividade Empresarial, no prazo de trinta dias úteis 
contados da publicação do presente Regulamento, através de requerimento 
dirigido ao Diretor Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade. 

2 - […]. 
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3 - O modelo de formulário de candidatura a que se refere o n.º 1 é aprovado 
pela entidade gestora e pode ser obtido no sítio da Internet da mesma. 

4 - As candidaturas aos apoios referidos no n.º 3 do artigo 7.º são remetidas, no 
prazo de trinta dias úteis, contados da republicação do presente Regulamento, 
para o endereço eletrónico da entidade contratada, instruídas com os seguintes 
documentos: 

a) Requerimento do qual conste: 

i) Identificação do beneficiário (nome, número de identificação fiscal, setor de 
atividade e CAE); 

ii) Data de constituição da sociedade; 

iii) Total de balanço dos anos de 2018 e de 2019; 

iv) Número de empregados de 2018 e de 2019; 

v) Volume de negócios de 2018 e de 2019; 

vi) Descrição dos prejuízos sofridos e sua quantificação; 

b) Informação financeira e não financeira que suporte o valor referido na 
subalínea vi) da alínea anterior; 

c) Relatórios de contas de 2018 e de 2019; 

d) Caso a empresa seja objeto de auditoria, relatórios dos auditores dos anos de 
2018 e de 2019; 

e) Balancetes analíticos trimestrais de 1 de janeiro de 2018 a 30 de setembro de 
2019; 

f) Balancetes analíticos relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro 
de 2019; 

g) Ficheiro SAFT da faturação de 2018 e de 2019; 

h) Documento comprovativo de que o candidato tem a sua situação regularizada 
relativamente a contribuições para a segurança social e a impostos devidos em 
Portugal ou comprovativo de que se encontra abrangido por acordo de 
regularização em vigor relativo à situação contributiva e/ou fiscal, a emitir pelos 
serviços de segurança social e/ou de finanças, respetivamente, ou autorização 
para consulta on-line nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
114/2007, de 19 de abril.». 

2 - Republicar no Anexo à presente Resolução, que dela é parte integrante, o 
Regulamento que estabelece o regime excecional de apoio extraordinário às 
empresas sinistradas na sequência da passagem do Furacão Lorenzo, nos dias 
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1 e 2 de outubro de 2019, nas ilhas dos grupos ocidental e central, tendo em 
conta as alterações introduzidas nos termos do número anterior. 

3 - A presente resolução entra em vigor no dia da sua publicação.  

 

Aprovada em Conselho do Governo Regional, em Santa Cruz da Graciosa, em 
20 de fevereiro de 2020. - O Presidente do Governo Regional, Vasco Ilídio Alves 
Cordeiro. 
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Anexo 
 

Regulamento do regime excecional de apoio extraordinário destinado às 
empresas afetadas na sequência da passagem do furacão Lorenzo, nos dias 1 e 

2 de outubro de 2019, nas ilhas dos Grupos Ocidental e Central 
 

Artigo 1.º  

Objeto 

O presente regulamento estabelece o regime excecional de apoio extraordinário às 

empresas nas áreas de comércio, indústria e serviços sinistradas na sequência da 

passagem do Furacão Lorenzo, nos dias 1 e 2 de outubro de 2019, nas ilhas dos grupos 

ocidental e central e visa apoiar os danos sofridos nas suas instalações, mercadorias, 

equipamentos, bem como as perdas, os prejuízos ou a variação de resultados líquidos 

obtidos pelas empresas localizadas nas ilhas das Flores e do Corvo. 

Artigo 2.º  

Definições 

Para efeitos do presente Regulamento, considera-se: 

a) Equipamentos – equipamento de natureza diversa, afeto à atividade do beneficiário 

do apoio, que foi comprovadamente danificado ou destruído, por se encontrar em 

instalações afetadas pelas intempéries e devidamente inventariado pelos serviços da 

Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial ou por entidade 

idónea e especializada, designada para o efeito; 

b) Instalações – edifícios, estabelecimentos, arrecadações, armazéns e outros espaços 

afetos à atividade do beneficiário do apoio, afetados pelas intempéries e localizados nas 

ilhas dos grupos ocidental e central; 

c) Mercadorias – mercadorias comprovadamente danificadas ou destruídas, por se 

encontrarem em instalações afetadas pelas intempéries e devidamente inventariadas 

pelos serviços da Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade 

Empresarial ou por entidade idónea e especializada, designada para o efeito. 
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Artigo 3.º 

Entidades gestoras 

As entidades responsáveis pela gestão dos apoios são a Direção Regional de Apoio ao 

Investimento e à Competitividade e a entidade designada para o efeito, adiante referidas 

como entidades gestoras, nos termos definidos no artigo 8.º. 

Artigo 4.º 

Beneficiários 

1- Podem beneficiar de apoio ao abrigo do presente Regulamento os empresários em 

nome individual, estabelecimentos individuais de responsabilidade limitada, sociedades 

comerciais e cooperativas. 

2- Podem igualmente beneficiar de apoio os proprietários dos edifícios onde se situam 

as instalações afetas à atividade desenvolvida pelos beneficiários referidos no número 

anterior. 

Artigo 5.º 

Condições de acesso dos beneficiários 

Podem candidatar-se aos apoios previstos no presente regulamento os beneficiários 

que satisfaçam, cumulativamente, as seguintes condições: 

a) Estar legalmente constituído; 

b) Cumprir as condições legais necessárias ao exercício da respetiva atividade; 

c) Possuir situação regularizada perante a administração fiscal e a segurança social ou 

estar abrangido por acordo de regularização da situação contributiva ou fiscal. 

Artigo 6.º 

Despesas elegíveis 

São elegíveis as despesas decorrentes dos prejuízos causados pelo Furacão Lorenzo 

nos dias 1 e 2 de outubro de 2019, nas ilhas dos grupos ocidental e central, em 

instalações, mercadorias e equipamentos afetos à atividade do beneficiário, bem como 

as perdas, os prejuízos ou a variação de resultados líquidos obtidos pelas empresas 

das ilhas das Flores e do Corvo. 

 

 

 

I SÉRIE Nº 29 SEGUNDA-FEIRA, 2 DE MARÇO DE 2020

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES   GABINETE DE EDIÇÃO DO JORNAL OFICIAL   HTTP://JO.AZORES.GOV.PT   GEJO@AZORES.GOV.PT



Artigo 7.º 

Natureza e montante do apoio 

1- O apoio financeiro a conceder reveste a forma de subsídio não reembolsável e será 

calculado em função dos prejuízos efetivamente verificados e devidamente 

inventariados pelos serviços da Vice-Presidência do Governo, Emprego e 

Competitividade Empresarial ou por entidade idónea e especializada, designada para o 

efeito pelo Vice-Presidente do Governo Regional, na sequência de vistorias realizadas 

aos estabelecimentos ou instalações sinistradas. 

2- O apoio a conceder a equipamentos, instalações e mercadorias, de empresas do 

sector do comércio, indústria e serviços, corresponde a 75% das despesas elegíveis na 

parte correspondente ao valor dos prejuízos não comparticipados por seguros ou a 

prejuízos não objeto de cobertura de seguro. 

3- O apoio a conceder às empresas nas áreas de comércio, indústria e serviços, 

localizadas nas ilhas das Flores e do Corvo, relativamente às perdas, aos prejuízos ou 

à variação de resultados líquidos obtidos, corresponde a 100% dos mesmos. 

4- O pagamento do apoio será efetuado por transferência bancária, para número de 

identificação bancária a indicar pelo beneficiário. 

Artigo 8.º 

Competências das entidades gestoras 

1- Compete à Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade, no que 

diz respeito aos apoios a conceder a equipamentos, instalações e mercadorias das 

empresas nas áreas de comércio, indústria e serviços: 

a) Receber e validar as candidaturas; 

b) Verificar o cumprimento das condições de acesso dos candidatos; 

c) Apurar o montante do apoio a conceder; 

d) Elaborar proposta de decisão relativamente à concessão do apoio, no prazo máximo 

de trinta dias úteis a partir da data de apresentação da candidatura; 

e) Proceder à audiência prévia; 

f) Comunicar ao candidato a decisão relativa à candidatura; 
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g) Reapreciar a candidatura, no prazo de quinze dias úteis, na eventualidade do 

candidato apresentar alegações em sede de audiência prévia. 

2- Compete à entidade designada no n.º 1 do artigo anterior, relativamente aos apoios 

a conceder às empresas localizadas nas ilhas das Flores e do Corvo nas áreas de 

comércio, indústria e serviços relativamente às perdas, aos prejuízos ou à variação de 

resultados líquidos obtidos: 

a) Receber as candidaturas; 

b) Verificar o cumprimento das condições de acesso dos candidatos; 

c) Apurar o montante do apoio a conceder. 

3- Compete ainda à Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade, 

relativamente aos apoios referidos no número anterior: 

a) Validar as candidaturas; 

b) Elaborar proposta de decisão relativamente à concessão do apoio, no prazo máximo 

de trinta dias úteis a partir da data de apresentação da candidatura; 

c) Comunicar ao candidato a decisão relativa à candidatura; 

d) Reapreciar a candidatura, no prazo de quinze dias úteis, na eventualidade do 

candidato apresentar alegações em sede de audiência prévia.  

4- No decorrer da avaliação das candidaturas podem ser solicitados esclarecimentos 

complementares aos candidatos, a prestar no prazo máximo de dez dias úteis. 

5- A não prestação dos esclarecimentos mencionados no número anterior, dentro do 

prazo concedido para o efeito, significa a desistência da candidatura. 

6- Os prazos previstos nos n.os 1 e 3 suspendem-se sempre que, nos termos do n.º 4, 

sejam solicitados esclarecimentos complementares ao candidato. 

Artigo 9.º 

Apresentação das candidaturas 

1- As candidaturas aos apoios referidos no n.º 2 do artigo 7.º são apresentadas nos 

serviços da entidade gestora ou nos Serviços de Ilha da Vice-Presidência do Governo, 

Emprego e Competitividade Empresarial, no prazo de trinta dias úteis contados da 

publicação do presente Regulamento, através de requerimento dirigido ao Diretor 

Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade. 
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2- O requerimento referido no número anterior é instruído com a seguinte 

documentação: 

a) Documento comprovativo de que o candidato tem a sua situação regularizada 

relativamente a contribuições para a segurança social e a impostos devidos em Portugal 

ou comprovativo de que se encontra abrangido por acordo de regularização em vigor 

relativo à situação contributiva e/ou fiscal, a emitir pelos serviços de segurança social 

e/ou de finanças, respetivamente, ou autorização para consulta on-line nos termos do 

n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 114/2007, de 19 de abril; 

b) Cópia da declaração de início, reinício ou alteração da atividade; 

b) Licença de utilização das instalações, quando exigível; 

d) Cópia não certificada da descrição do imóvel onde se localizam as instalações 

sinistradas e respetivas inscrições em vigor, emitida por conservatória do registo predial; 

e) Declaração do proprietário do imóvel ou fração onde se localiza as instalações 

sinistradas, na qual declare, sob compromisso de honra, não ter recebido, através de 

seguro ou de apoio, qualquer comparticipação para a reparação do estabelecimento, 

não se ter candidatado a qualquer apoio para tal e de aceitação das obras de reparação 

que vierem a ser aprovadas; 

f) Declaração do titular de exploração do estabelecimento sinistrado, na qual declare, 

sob compromisso de honra, não ter recebido, através de seguro ou de apoio, qualquer 

comparticipação para a reposição de mercadorias e equipamentos e não se ter 

candidatado a qualquer apoio para tal; 

g) Cópia da comunicação da ocorrência do sinistro à seguradora e comprovativo, 

emitido por esta, no qual conste o montante da comparticipação objeto de cobertura de 

seguro e o valor dos prejuízos considerados abrangidos e não abrangidos no âmbito 

daquela cobertura, no caso de existência de seguro. 

3- O modelo de formulário de candidatura a que se refere o n.º 1 é aprovado pela 

entidade gestora e pode ser obtido no sítio da Internet da mesma. 

4- As candidaturas aos apoios referidos no n.º 3 do artigo 7.º são remetidas, no prazo 

de trinta dias úteis, contados da republicação do presente Regulamento, para o 

endereço eletrónico da entidade contratada, instruídas com os seguintes documentos:  

a) Requerimento do qual conste: 
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i) Identificação do beneficiário (nome, número de identificação fiscal, setor de atividade 

e CAE); 

ii) Data de constituição da sociedade; 

iii) Total de balanço dos anos de 2018 e de 2019; 

iv) Número de empregados de 2018 e de 2019; 

v) Volume de negócios de 2018 e de 2019; 

vi) Descrição dos prejuízos sofridos e sua quantificação; 

b) Informação financeira e não financeira que suporte o valor referido na subalínea vi) 

da alínea anterior; 

c) Relatórios de contas de 2018 e de 2019; 

d) Caso a empresa seja objeto de auditoria, relatórios dos auditores dos anos de 2018 

a 2019; 

e) Balancetes analíticos trimestrais de 1 de janeiro de 2018 a 30 de setembro de 2019; 

f) Balancetes analíticos relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019; 

g) Ficheiro SAFT da faturação de 2018 e de 2019; 

h) Documento comprovativo de que o candidato tem a sua situação regularizada 

relativamente a contribuições para a segurança social e a impostos devidos em Portugal 

ou comprovativo de que se encontra abrangido por acordo de regularização em vigor 

relativo à situação contributiva e/ou fiscal, a emitir pelos serviços de segurança social 

e/ou de finanças, respetivamente, ou autorização para consulta on-line nos termos do 

n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 114/2007, de 19 de abril. 

Artigo 10.º 

Concessão do apoio 

1- O apoio financeiro é concedido mediante despacho do Vice-Presidente do Governo 

Regional. 

2- As listagens de beneficiários e de valores atribuídos serão objeto de publicação em 

Jornal Oficial. 
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Artigo 11.º 

Obrigações dos promotores 

Os promotores ficam sujeitos às seguintes obrigações: 

a) Permitir à entidade gestora ou a entidade por esta designada o acesso aos locais, 

mercadorias ou equipamentos sinistrados e/ou a outros elementos considerados 

necessários; 

b) Solicitar à entidade gestora, nos casos em que tal possa não ter ocorrido, a vistoria 

aos locais, mercadorias ou equipamentos sinistrados;  

c) Entregar, nos prazos estabelecidos, todos os elementos que lhe forem solicitados 

pela entidade gestora; 

d) Manter, em dossier devidamente organizado, todos os documentos suscetíveis de 

comprovar as informações e declarações prestadas no âmbito da candidatura, bem 

como todos os documentos comprovativos da realização e do pagamento das despesas. 

Artigo 12.ª 

Fiscalização 

A fiscalização do cumprimento do regime estabelecido no presente regulamento 

compete à 

entidade gestora ou a entidade idónea e especializada, designada para o efeito. 

Artigo 13.º 

Cessação do apoio financeiro 

1- A prestação culposa de falsas declarações nas candidaturas determina, sem prejuízo 

de comunicação às autoridades competentes para instauração do processo criminal: 

a) Na fase de instrução, a exclusão das mesmas; 

b) Na fase compreendida entre a decisão e a concretização do apoio, a extinção do 

direito ao mesmo; 

c) Após o pagamento do apoio, o reembolso do mesmo, acrescido de juros calculados 

à taxa legal em vigor. 

2- O incumprimento, por facto imputável ao promotor, das obrigações previstas no artigo 

11.º, determina o reembolso do subsídio recebido. 
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3- Quando haja lugar à cessação do apoio financeiro por prestação de falsas 

declarações, os beneficiários faltosos ficam impedidos de se candidatar a apoios do 

Governo Regional em matéria de competitividade empresarial durante o período de três 

anos. 

4- A utilização do apoio concedido para finalidade diferente da que fundamentou a sua 

atribuição, determina o reembolso do mesmo, acrescido de juros calculados à taxa legal 

em vigor. 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

 
Grupo de Trabalho do Furacão Lorenzo 

 
 

 
08 - Resolução do Conselho do Governo n.º 114/2019 de 18 de outubro de 2019 
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Resolução do Conselho do Governo n.º 114/2019 de 18 de outubro de 2019

Considerando as condições meteorológicas adversas, de cariz anómalo e imprevisível, que se 
verificaram nas ilhas dos Grupos Ocidental e Central da Região Autónoma dos Açores nos dias 1 e 2 de 
outubro de 2019, em consequência da passagem do Furacão Lorenzo; 

Considerando que desta intempérie resultaram prejuízos consideráveis para a produção agrícola, com 
danos económicos acentuados e quebras no rendimento para o produtor e para o setor;

Considerando a necessidade de apoiar os agricultores afetados, pelo impacto que essa situação 
representou no rendimento e sustentabilidade das suas explorações;

Considerando que as perdas resultantes desta intempérie, foram oportunamente monitorizadas e 
registadas pelos Serviços de Desenvolvimento Agrário de Ilha;

Considerando que o Governo dos Açores reconhece a urgência na aprovação de um regime 
excecional de apoio que assegure a minimização dos efeitos desta intempérie e que propicie as 
condições necessárias à recuperação dos danos e compensação pelos prejuízos sofridos;

Assim, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 90.º do Estatuto Político-Administrativo da Região 
Autónoma dos Açores, o Conselho do Governo resolve.

1 - Aprovar o regime excecional de apoio extraordinário destinado ao restabelecimento do potencial 
produtivo, de produção agrícola, recuperação de infraestruturas e à compensação por perdas relevantes 
nas culturas, das explorações afetadas na sequência da passagem do Furacão Lorenzo, nos dias 1 e 2 
de outubro de 2019, nas ilhas dos Grupos Ocidental e Central, nos termos do regulamento anexo à 
presente Resolução da qual faz parte integrante.

2 - Delegar no Secretário Regional da Agricultura e Florestas os poderes para aprovar e praticar todos 
os demais atos considerados necessários, conducentes à execução do regime excecional de apoio 
mencionado no número anterior.

3 - Os encargos resultantes do presente regime excecional de apoio serão integralmente suportados 
através das dotações do no Capítulo 50, Programa 2, do Plano de Investimentos da Secretaria Regional 
Agricultura e Florestas.

4 - A presente resolução entra em vigor no dia da sua publicação. 

Aprovada em Conselho do Governo Regional, em Ponta Delgada, em 11 de outubro de 2019. - O 
Presidente do Governo Regional, Vasco Ilídio Alves Cordeiro.



ANEXO 

Regulamento do regime excecional de apoio extraordinário destinado ao 
restabelecimento do potencial produtivo, de produção agrícola, recuperação de 

infraestruturas e à compensação por perdas relevantes nas culturas das explorações 
afetadas na sequência da passagem do furacão Lorenzo nos dias 1 e 2 de outubro de 

2019, nas ilhas dos Grupos Ocidental e Central dos Açores 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente regulamento estabelece o regime excecional de apoio extraordinário 
destinado ao restabelecimento do potencial produtivo, de produção agrícola, 
recuperação de infraestruturas e à compensação por perdas relevantes nas culturas, das 
explorações afetadas na sequência da passagem do furacão Lorenzo, nos dias 1 e 2 de 
outubro de 2019, nas ilhas dos Grupos Ocidental e Central. 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

1 - O apoio previsto no artigo anterior destina-se a compensar os seguintes prejuízos: 

a) Perda de produção e do potencial produtivo em culturas; 

b) Destruição de infraestruturas e de bens diretamente associados ao aparelho 
produtivo agrícola e/ou pecuário. 

c) Arrastamento de solos e queda de muros de suporte e de divisão das parcelas 
agrícolas. 

2 - Os prejuízos previstos no número anterior, só são objeto de apoio, quando estes 
estragos tenham sido provocados por ventos de intensidade anormal e/ou salinos, 
agitação marítima, deslizamentos de muros e terras e chuvas fortes. 

Artigo 3.º 

Beneficiários e condições de acesso 

Podem beneficiar do regime excecional de apoio os agricultores que satisfaçam 
cumulativamente as seguintes condições: 

a) Sejam titulares de uma exploração agrícola, comprovadamente atingida pelas 
intempéries que se verificaram no período citado no artigo 1.º, no âmbito do 
levantamento efetuado pelo Serviço de Desenvolvimento Agrário de Ilha; 
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b) Cumpram as condições legais necessárias ao exercício da respetiva atividade, 
nomeadamente tenham a situação regularizada em matéria de licenciamento, quando 
exploração de bovinos, e/ou registada quando outra atividade agrícola ou pecuária, no 
respetivo Serviço de Desenvolvimento Agrário de Ilha; 

c) Encontrem-se legalmente constituídos, no caso de pessoas coletivas; 

d) Apresentem um pedido de apoio com todas as informações e documentos exigidos 
no respetivo formulário/documento de recolha de informação; 

e) Possuam o registo da exploração no Sistema de Identificação Parcelar (SIP); 

f) Tenham a sua situação regularizada perante a segurança social e a administração 
fiscal, podendo esta ser confirmada pela entidade recetora da candidatura, junto das 
autoridades competentes, mediante autorização concedida para o efeito. 

Artigo 4.º 

Despesas ou prejuízos elegíveis 

São elegíveis as despesas ou os prejuízos causados pela intempérie referida no artigo 
1.º, considerando-se as seguintes: 

a) Reconstrução e recuperação de infraestruturas de apoio à produção; 

b) Reposição do potencial de produção afetado; 

c) Quebras de produção em diversas culturas. 

Artigo 5.º 

Cálculo e forma dos apoios 

1 - O apoio financeiro a conceder reveste a forma de apoio não reembolsável e será 
calculado em função dos prejuízos efetivamente verificados e devidamente 
inventariados pelos Serviços de Desenvolvimento Agrário de Ilha, na sequência de 
vistorias realizadas às explorações agrícolas afetadas, de acordo com os valores 
definidos em despacho do membro do Governo Regional com competência em matéria 
de agricultura e florestas. 

2 - O apoio financeiro a conceder corresponde a um montante máximo de 75% dos 
danos causados em culturas e estruturas de apoio à produção. 

3 - O cálculo é efetuado após vistoria do Serviço de Desenvolvimento Agrário de Ilha 
confirmando e evidenciando as quebras de produção e a reposição do potencial 
produtivo candidatado e das infraestruturas. 

4 - O pagamento do apoio será efetuado por transferência bancária, para número de 
identificação bancária a indicar pelo beneficiário. 
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Artigo 6.º 

Apresentação das candidaturas 

1 - A apresentação das candidaturas é efetuada junto dos Serviços de Desenvolvimento 
Agrário de Ilha, os quais disponibilizam os respetivos formulários. 

2 - O período para a apresentação das candidaturas decorre nos trinta dias úteis a contar 
da publicação do presente regulamento. 

3 - Só poderão efetivar a sua candidatura os agricultores cujo Serviço de 
Desenvolvimento Agrário de Ilha possui o levantamento dos prejuízos da exploração, 
referido na alínea a) do artigo 3.º. 

4 - As candidaturas rececionadas, e respetivos pareceres emitidos pelos técnicos dos 
Serviços de Desenvolvimento Agrário de Ilha, são remetidos em formato eletrónico e/ou 
documental à Direção Regional da Agricultura, para efeitos de análise das condições de 
elegibilidade e do cálculo do apoio. 

5 - Poderão ser solicitadas informações ou documentos adicionais aos agricultores, 
comprovativos da elegibilidade dos apoios a conceder. 

Artigo 7.º 

Pagamento dos apoios 

1 - Após o apuramento do montante do apoio a conceder e da decisão de aprovação das 
candidaturas, o pagamento do mesmo é autorizado mediante Portaria do membro do 
Governo Regional com competência em matéria de agricultura e florestas. 

2 - As listagens de beneficiários e de valores atribuídos serão objeto de publicação em 
Jornal Oficial. 

Artigo 8.º 

Dotação orçamental 

1 - O pagamento do apoio é suportado pela dotação orçamental inscrita no Capítulo 50, 
Programa 2 do Plano de Investimentos da Secretaria Regional Agricultura e Florestas. 

2 - Os apoios estabelecidos são atribuídos de acordo com a disponibilidade orçamental. 

Artigo 9.º 

Obrigações dos beneficiários 

Os beneficiários ficam sujeitos às seguintes obrigações: 
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a) Solicitar ao Serviço de Desenvolvimento Agrário de ilha, nos casos em que tal possa 
não ter ocorrido, a vistoria à exploração, de forma a confirmar e evidenciar as quebras 
de produção e a reposição do potencial produtivo candidatado e das infraestruturas; 

b) Permitir ao Serviço de Desenvolvimento Agrário de Ilha e /ou à Direção Regional da 
Agricultura o acesso às zonas afetadas e /ou a outros elementos considerados 
necessários; 

c) Entregar, nos prazos estabelecidos, todos os elementos que lhe forem solicitados 
pelos Serviços de Desenvolvimento Agrário de Ilha; 

d) Proceder à entrega de todos os documentos comprovativos da realização e dos 
pagamentos efetuados. 

e) Manter um dossier devidamente organizado, com todos os documentos suscetíveis 
de comprovar as informações e declarações prestadas no âmbito da candidatura. 

Artigo 10.º 

Cessação do apoio financeiro 

1 - A prestação culposa de falsas declarações nas candidaturas determina, sem prejuízo 
de comunicação às autoridades competentes para instauração do processo criminal: 

a) Na fase de instrução, a exclusão das mesmas; 

b) Na fase compreendida entre a decisão e a concretização do apoio, a extinção do 
direito ao mesmo; 

c) Após o pagamento do apoio, o reembolso do mesmo, acrescido de juros calculados à 
taxa legal em vigor. 

2 - O incumprimento, por facto imputável ao promotor, das obrigações previstas no 
artigo 9.º, e a utilização do apoio concedido para finalidade diferente da que 
fundamentou a sua atribuição, determina o reembolso do mesmo, acrescido de juros 
calculados à taxa legal em vigor. 

Artigo 11.º 

Fiscalização 

1 - A fiscalização do cumprimento do regime estabelecido no presente regulamento 
compete aos Serviços de Desenvolvimento Agrário de ilha e/ou à Direção Regional da 
Agricultura. 

2 - Estes serviços podem, a qualquer momento, efetuar ações de controlo dos apoios 
financeiros atribuídos ao abrigo do presente regulamento. 
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3 - Os beneficiários que apresentem candidaturas não podem escusar-se, nem criar 
quaisquer obstáculos, aquando da execução desses controlos, sendo obrigados a 
colaborar e a disponibilizar os meios físicos e documentais considerados necessários 
pelos técnicos dos Serviços de Desenvolvimento Agrário de Ilha e /ou da Direção 
Regional da Agricultura. 
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Portaria n.º 77/2019 de 28 de outubro de 2019

Considerando as condições meteorológicas adversas e anómalas que afetaram especialmente as 
ilhas do Grupo Ocidental da Região Autónoma dos Açores nos dias 1 e 2 de outubro de 2019, na 
sequência da passagem do Furação Lorenzo, que levaram à declaração de situação de calamidade 
pública pela Resolução do Conselho do Governo n.º 112/2019 de 17 de outubro;

Considerando que estas condições se repercutiram na limitação da produção e diminuição das 
quantidades de alimento forrageiro, destinado a assegurar as necessidades normais de alimentação dos 
efetivos pecuários das referidas ilhas;

Considerando que as perdas resultantes desta intempérie foram oportunamente monitorizadas e 
registadas pelo Serviço de Desenvolvimento Agrário das Flores e Corvo;

Considerando que é fundamental assegurar as necessidades normais de alimentação dos efetivos 
pecuários, como forma de colmatar as suas necessidades básicas e reduzir efeitos negativos 
indesejáveis;

Assim, ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 90.º do Estatuto Político-Administrativo da Região 
Autónoma dos Açores, manda o Governo Regional dos Açores, pelo Secretário Regional da Agricultura 
e Florestas, o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto e âmbito

O presente diploma estabelece um regime de apoio extraordinário a conceder à aquisição de produto 
de categoria fibrosa destinado à alimentação do efetivo pecuário das ilhas das Flores e Corvo.

Artigo 2.º

Montante do apoio

1 – Tendo em vista a aquisição de produto alimentar de categoria fibrosa é concedido um apoio de 7,5 
(sete vírgula cinco) cêntimos por quilograma, até aos montantes máximos de 100 (cem) toneladas de 
concentrado fibroso e de 100 (cem) toneladas de palha e feno na forma prensada.

2 – A quantidade de produto de categoria fibrosa definida no número anterior é distribuída pelas ilhas 
das Flores e Corvo, de acordo com o anexo ao presente diploma, que dele faz parte integrante.

3 – Sem prejuízo do disposto no número anterior poderá proceder-se à alteração das quantidades 
distribuídas por ilha e/ou à sua reafectação entre produtos, em função dos consumos verificados.

Artigo 3.º

Beneficiários e condições de acesso

Podem beneficiar do apoio previsto na presente portaria as organizações de produtores que importam 
os produtos referidos no artigo anterior e que procedam à sua disponibilização aos produtores 
agropecuários das ilhas das Flores e Corvo. 
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Artigo 4.º

Aquisições elegíveis

Para atribuição do apoio previsto na presente portaria só serão elegíveis as aquisições de produto de 
categoria fibrosa que obedeçam aos seguintes padrões mínimos, características técnicas de 
arraçoamento, e de acordo com o respetivo produto:

a) Concentrado fibroso (cujas caraterísticas deverão constar do rótulo do produto comercializado):
Fibra => 12%;
Dimensão mínima da partícula – 12,0 milímetros;
Proteína bruta =>12%;
Gordura bruta => 2%.

b) Palha e feno na forma prensada:
Fibra – 35%;
Dimensão mínima da partícula – 50 milímetros;
Proteína bruta – 4%;
Matéria seca – 90%.

Artigo 5.º

Obrigações dos beneficiários

Os beneficiários obrigam-se a:
a)Deduzir o apoio recebido aquando da fixação do preço final do produto ao agricultor, o qual deverá 

constar da fatura; e,
b)Permitir o acesso dos produtores agropecuários das ilhas das Flores e Corvo que pretendam 

adquirir os produtos objeto de apoio, de acordo com o estabelecido na presente portaria.

Artigo 6.º

Procedimento e controlo

1 – As organizações de produtores devem comunicar e remeter quinzenalmente à Direção Regional 
da Agricultura os comprovativos relativos à aquisição e transporte do produto de categoria fibrosa, 
nomeadamente cópias da fatura de aquisição (através do endereço de correio eletrónico: sraf.
fibra@azores.gov.pt).

2 – Aquando da aquisição o agricultor, como último adquirente, deverá apresentar um comprovativo 
do seu efetivo pecuário (efetivo SNIRA à data da compra), de modo a que as organizações de 
produtores referidas no artigo 3.º da presente portaria forneçam apenas a quantidade necessária para a 
alimentação desse efetivo durante o período de um mês.

3 – O fornecimento referido no número anterior tem por limite máximo a quantidade diária de 3kg
/animal de produto de categoria fibrosa.

4 - A Direção Regional da Agricultura pode ainda proceder ao controlo das quantidades faturadas aos 
agricultores, como adquirentes finais, de modo a verificar o estabelecido no presente artigo e na alínea 
a) do artigo 5º.
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Artigo 7.º

Fiscalização

Os Serviços de Desenvolvimento Agrário das Flores e Corvo e/ou a Direção Regional da Agricultura 
podem proceder à vistoria dos contentores que contenham produtos de categoria fibrosa apoiados ao 
abrigo da presente portaria e solicitar informações adicionais, proceder a inspeções e análises, bem 
como proceder à verificação do cumprimento das regras previstas neste diploma, através de controlos 
administrativos ou de outros que se julguem necessários.

Artigo 8.º

Cessação do apoio financeiro

Qualquer irregularidade verificada, bem como as falsas declarações, acarretam a perda do direito ao 
apoio previsto na presente portaria ou a sua devolução caso já tenha sido atribuído, acrescido de juros à 
taxa legal, calculados desde a data em que o montante do apoio for colocado à disposição das 
organizações de produtores referidas no artigo 3.º da presente portaria.

Artigo 9.º

Financiamento e dotação orçamental

O pagamento do apoio previsto na presente portaria é suportado pela dotação inscrita no Capítulo 50, 
Programa 02, Projeto 02.02., do Plano de Investimentos da Secretaria Regional da Agricultura e 
Florestas.

Artigo 10.º

Entrada em vigor e produção de efeitos

1 - A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, a presente portaria produz os seus efeitos a partir de 

7 de outubro de 2019.

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas.
Assinada em 24 de outubro de 2019. 
O Secretário Regional da Agricultura e Florestas, João António Ferreira Ponte.



 

 

ANEXO 

(a que se refere o n.º 2 do artigo 2.º) 

 

Ilha 
Concentrado 

Fibroso 
Palha e feno na 
forma prensada 

Flores 80 Toneladas 80 Toneladas 

Corvo 20 Toneladas 20 Toneladas 
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Portaria n.º 45/2020 de 22 de abril de 2020

Tendo em conta as condições decorrentes da passagem do furacão Lorenzo nos Açores em outubro 
de 2019 que provocaram elevados prejuízos, particularmente nas infraestruturas portuárias na ilha das 
Flores.

Considerando que dessas condições adversas, resultaram prejuízos nos sistemas de maneio e 
produção agropecuária, com danos económicos acentuados e quebras no rendimento para o produtor e 
para o setor;

Considerando o atraso nas ligações marítimas verificado na sequência da já referida intempérie, o que 
motivou atrasos no escoamento dos animais em fase final de aleitamento, acarretando incrementos de 
aporte nutricional que foram suportados pelos seus proprietários;

Considerando que os animais atrás referidos ultrapassaram o seu período ótimo de separação e/ou 
de expedição, constituindo a sua manutenção nas explorações uma sobrecarga e um fator negativo de 
otimização da eficiência económica das explorações e da rentabilização das disponibilidades forrageiras 
existentes;

Considerando que compete à Secretaria Regional da Agricultura e Florestas acompanhar as variações 
inesperadas das quebras do potencial produtivo das explorações na região, procurando diluir o seu 
efeito no rendimento espetável do setor;

Considerando a necessidade de apoiar e/ou compensar os produtores agropecuários cujas atividades 
foram afetadas;

Assim, manda o Governo Regional dos Açores, pelo Secretário Regional da Agricultura e Florestas 
nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 90.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma 
dos Açores, o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

A presente portaria regulamenta a atribuição de um apoio extraordinário aos produtores agropecuários 
das ilhas das Flores e do Corvo, destinado a compensar as perdas decorrentes das dificuldades de 
escoamento e transporte de animais vivos que provocaram custos acrescidos nas explorações, na 
sequência da passagem pelos Açores do Furacão Lorenzo nos dias 1 e 2 de outubro de 2019.

Artigo 2.º

Âmbito dos apoios

O apoio previsto no presente diploma destina-se a compensar os prejuízos dos produtores 
agropecuários das ilhas das Flores e do Corvo, causados pela manutenção dos animais nas 
explorações após ter sido ultrapassado o período ótimo para a sua expedição em vida.

Artigo 3.º

Beneficiários e condições de acesso

Podem beneficiar do presente regime de apoio os produtores agropecuários que satisfaçam 
cumulativamente as seguintes condições:
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a) Sejam titulares de uma exploração agrícola e cumpram as condições legais necessárias ao 
exercício da respetiva atividade, nomeadamente, tenham a sua situação regularizada em matéria de 
licenciamento ou comprovativo do seu pedido no Serviço de Desenvolvimento Agrário de Ilha;

b) Encontrem-se legalmente constituídos, no caso de pessoas coletivas;
c) Tenham a sua situação regularizada perante a segurança social e a administração fiscal, podendo 

esta ser confirmada pela entidade recetora da candidatura junto das entidades competentes, mediante 
autorização concedida para o efeito; e,

d) Tenham efetuado, no período compreendido entre 9 de outubro de 2019 e 28 de fevereiro de 2020, 
inclusive, o trânsito de bovinos com idade superior a 6 (seis) meses para fora da sua ilha.

Artigo 4.º

Cálculo e forma dos apoios

1 - O apoio financeiro a conceder reveste a forma de apoio não reembolsável e será calculado 
atendendo a que serão:

a) Considerados o número de dias que o animal permaneceu na exploração entre 9 de outubro de 
2019 e 28 de fevereiro de 2020;

b) Elegíveis os produtores agropecuários que detiveram o animal por um período igual ou superior a 7 
(sete) dias;

c) Considerados os animais com idade superior a 6 (seis) meses à data da sua expedição; e,
d) Contabilizados os dias contados a partir da data em que cada animal tenha atingido os 6 (seis) 

meses de idade.
2 - O apoio financeiro a conceder resulta da aplicação da fórmula referida no número anterior do 

presente artigo, tendo por base a atribuição a cada animal de um montante de € 0,90 (noventa cêntimos) 
por dia.

3 - No caso das fêmeas com idade superior a 8 (oito) e inferior a 13 (treze) meses, à data da 
expedição, é também atribuído um apoio suplementar de € 40 (quarenta euros) por animal, ao detentor 
que deteve o animal por um período mínimo de três meses antes da expedição, ficando excluídas todas 
as fêmeas com idade igual ou superior a 9 (nove) meses, à data de 9 de outubro de 2019.

4 - Estão excluídos da atribuição do presente regime excecional os produtores agropecuários cujo 
apuramento do cálculo do apoio seja igual ou inferior a € 50 (cinquenta euros).

Artigo 5.º

Tramitação administrativa

1 - De forma a beneficiarem do regime de apoio previsto no presente diploma, os produtores 
agropecuários deverão apresentar um requerimento no Serviço de Desenvolvimento Agrário das Flores 
e do Corvo, o qual disponibiliza o respetivo formulário. 

2 - O período para apresentação das candidaturas decorre nos vinte dias consecutivos a contar da 
data de publicação da presente portaria.

3 - As candidaturas rececionadas são remetidas, em formato eletrónico e/ou documental, à direção 
regional com competência em matéria de agricultura, para efeitos de análise das condições de 
elegibilidade e do cálculo do apoio.

4 - Poderão ser solicitadas informações ou documentos adicionais aos produtores agropecuários, 
comprovativos da elegibilidade dos apoios a conceder.
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Artigo 6.º

Pagamento dos apoios

Após o apuramento do montante do apoio a conceder e da decisão de aprovação das candidaturas, 
por parte do diretor regional com competência em matéria de agricultura, o pagamento do mesmo é 
autorizado mediante portaria do membro do Governo com competência em matéria de agricultura.

Artigo 7.º

Incumprimento

O incumprimento do disposto no presente diploma, bem como a prestação de falsas declarações, 
acarreta a perda do direito ao apoio devido e ao seu imediato reembolso, acrescido de juros de mora à 
taxa legal em vigor.

Artigo 8.º

Financiamento e dotação orçamental

1 - O pagamento do apoio previsto na presente portaria é suportado pela dotação orçamental inscrita 
no Capítulo 50, Programa 2, do Plano de Investimentos da Secretaria Regional Agricultura e Florestas.

2 - Os apoios financeiros a conceder serão atribuídos de acordo com a disponibilidade orçamental.

Artigo 9.º

Entrada em vigor e produção de efeitos

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e produz efeitos a partir do 
dia 9 de outubro de 2019.

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas. 
Assinada a 19 de abril de 2020. 
O Secretário Regional da Agricultura e Florestas, João António Ferreira Ponte.
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Resolução do Conselho do Governo n.º 115/2019 de 18 de outubro de 2019

Considerando as condições meteorológicas adversas, de cariz anormal, provocadas pela passagem 
do Furacão “Lorenzo”, que se registaram nas ilhas do Faial, Flores, Pico, São Jorge e da Graciosa nos 
passados dias 1 e 2 de outubro de 2019, as quais causaram enormes prejuízos às populações afetadas, 
aconselhando que sejam adotadas medidas excecionais para fazer face a esta situação;

Considerando que urge minimizar, no imediato, as situações detetadas e garantir
condições de habitabilidade às habitações sinistradas;
Considerando a necessidade de especificar, face à intempérie em apreço, o regime
excecional de apoios a conceder pelo Governo Regional em matéria de habitação, suas
características, quantificação e respetiva cobertura financeira, assim como critérios de
atribuição de apoios e a tramitação dos respetivos pedidos;
Considerando a necessidade de estabelecer, no domínio social, medidas de apoio às
famílias, a título de emergência, cuja concessão prioritária e imediata se deverá nortear pela 

agilização dos procedimentos na sua atribuição, dentro de um quadro de rigor e critérios de prioridade 
na alocação dos recursos.

Assim, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 90.º do Estatuto Político-Administrativo da Região 
Autónoma dos Açores, o Conselho do Governo resolve:

1 - Aprovar o regime excecional de apoios a conceder, na sequência da passagem do Furacão 
“Lorenzo” que assolou as ilhas do Faial, Flores, Pico, São Jorge e da Graciosa nos passados dias 1 e 2 
de outubro de 2019, nas seguintes áreas:

a) Habitacional, nos termos do regulamento previsto no anexo I à presente Resolução, da qual faz 
parte integrante;

b) Apoio social de emergência, previsto no anexo II à presente Resolução, da qual faz
parte integrante;
2 - Disponibilizar o montante necessário para os fins previsto na alínea a) do n.º 1, a
suportar por conta das verbas inscritas no Programa 10 – Habitação e Renovação Urbana, do plano 

de investimentos da Secretaria Regional da Solidariedade Social.
3 - Os apoios previstos na alínea b) do número anterior são suportados pelo Instituto da
Segurança Social dos Açores, I.P.R.A., de acordo com o artigo 84.º do Código de Ação Social dos 

Açores, com o Decreto-Lei n.º 102/2012, de 11 de maio, diploma que estabelece o regime do Fundo de 
Socorro Social (FSS) e com o Despacho n.º 822/2006, de 8 de agosto, alterado pelo Despacho n.º 683
/2011, de 3 de junho.

4 - A presente Resolução entra em vigor no dia imediato ao da sua publicação e aplica-se às 
situações cujos requerimentos sejam apresentados no prazo de trinta dias úteis contados a partir da 
publicação da presente Resolução.

Aprovada em Conselho do Governo Regional, em Ponta Delgada, em 11 de outubro de 2019. - O 
Presidente do Governo Regional, Vasco Ilídio Alves Cordeiro.



Anexo I 

Regime excecional de apoios em matéria de habitação às famílias sinistradas na 
sequência da passagem do Furacão “Lorenzo” que assolou, a 1 e 2 de outubro de 

2019, as ilhas do Faial, Flores, Pico, São Jorge e da Graciosa 

 

1 - O regime excecional de apoio em matéria de habitação, adiante denominado por 

Regulamento, destina-se a apoiar as famílias açorianas cujas habitações foram afetadas 
em resultado da passagem do Furacão “Lorenzo” que assolou, nos passados dias 1 e 2 
de outubro de 2019, as ilhas do Faial, Flores, Pico, São Jorge e da Graciosa, e que se 
encontram devidamente inventariadas pela Secretaria Regional da Solidariedade Social. 

2 - Para efeitos do presente apoio, considera-se: 

a) «Beneficiário» todo e qualquer indivíduo que preencha os requisitos previstos no 

presente Regulamento para ser apoiado; 

b) «Agregado familiar»: 

i) Conjunto de pessoas constituído pelos cônjuges ou por duas pessoas que vivam em 
condições análogas às dos cônjuges, nos termos do artigo 2020.º do Código Civil, e seus 
ascendentes e descendentes até ao 2.º grau, adotados restritamente, e menores 
confiados àqueles com vista a futura adoção ou em situação de tutela, colaterais até ao 
3.º grau e afins, desde que com eles vivam em regime de comunhão de mesa e 
habitação; 

ii) Conjunto constituído por pessoa solteira, viúva, divorciada ou separada judicialmente 
de pessoas e bens, seus ascendentes e descendentes até ao 2.º grau, adotados 
restritamente, e menores confiados àquela com vista a futura adoção ou em situação 
de tutela, colaterais até ao 3.º grau e afins, desde que com ela vivam em comunhão de 
mesa e habitação. 

c) «Situação de grave carência habitacional»: 

i) A situação de residência permanente de agregados familiares em edificações, partes 
de edificações ou estruturas provisórias caracterizadas por graves deficiências de 
solidez, segurança, salubridade ou sobrelotação; 

ii) As situações de alojamento urgente, definitivo ou temporário, de agregados 
familiares sem local para habitar, nomeadamente por destruição total ou parcial das 
suas habitações e demolição das edificações ou estruturas provisórias em que residiam; 
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iii) Outras situações não previstas nas subalíneas anteriores que se traduzam em 
situações de precariedade habitacional, assim reconhecidas por despacho do membro 
do Governo com competência em matéria de habitação, devidamente fundamentado. 

d) «Habitação» a unidade na qual se processa a vida de cada família residente no 
edifício, unidade essa que compreende o fogo e as suas dependências; 

e) «Fogo» o conjunto dos espaços privados nucleares de cada habitação, ou seja, dos 

espaços tais como a sala, os quartos, a cozinha, as instalações sanitárias, os arrumos, a 
despensa, as arrecadações em cave e em sótão, os corredores e os vestíbulos, conjunto 
esse confinado por uma envolvente que separa o fogo do resto do edifício; 

f) «Dependências do fogo» os espaços privados periféricos desse fogo, tais como as 

varandas, os balcões, os terraços, as arrecadações em cave ou em sótão (nos edifícios 

multifamiliares) ou em corpos anexos e os telheiros e alpendres (nos edifícios 
unifamiliares), espaços esses exteriores à envolvente que confina o fogo. 

3 - Cabe à Direção Regional da Habitação, com a colaboração do Instituto da Segurança 

Social dos Açores, I.P.R.A., tida por necessária, a gestão dos apoios previstos no presente 

Regulamento. 

4 - Podem aceder ao presente apoio as pessoas singulares titulares do direito de 

propriedade sobre o imóvel candidatado, que residam a título permanente na habitação 
objeto de apoio, sem prejuízo do disposto nos números seguintes. 

5 - Podem, ainda, ter acesso aos apoios referidos no presente Regulamento os 

comproprietários, usufrutuários, usuários, titulares do direito de habitação ou 
comodatários, que residam a título permanente na habitação objeto de apoio e provem 
a sua condição nos termos previstos na lei, sem prejuízo do disposto nos números 15 e 
16 do presente Regulamento. 

6 - No caso das habitações afetadas se encontrarem arrendadas, os apoios poderão ser 

concedidos aos respetivos proprietários que os solicitem ou aos respetivos 
arrendatários, desde que estes apresentem autorização para o efeito do proprietário do 
imóvel, nos termos definidos nos números 15 e 16 do presente Regulamento. 

7 - Os conceitos de proprietário, comproprietário, comodatário, usufrutuário, usuário, 
titular de direito de habitação e arrendatário, bem como os modos de constituição das 
respetivas situações jurídicas, são os constantes do Código Civil. 

8 - O apoio financeiro a atribuir aos candidatos será aferido em função da descrição dos 

I SÉRIE Nº 119 SEXTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2019

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES   GABINETE DE EDIÇÃO DO JORNAL OFICIAL   HTTP://JO.AZORES.GOV.PT   GEJO@AZORES.GOV.PT



trabalhos a executar, respetivas medições e quantidades, atendendo aos levantamentos 
e orçamentos realizados pelos serviços da Direção Regional da Habitação, por altura 
daquela intempérie, na sequência das vistorias realizadas às moradias sinistradas. 

9 - Não são liquidados apoios de montante superior aos orçamentos referidos no 
número 

anterior. 

10 - A concretização do apoio referido no n.º 8 do presente Regulamento será efetuada 
por transferência bancária, para número de identificação bancária a indicar pelo 
beneficiário, ficando o mesmo obrigado a apresentar à Direção Regional da Habitação, 
no prazo de cento e oitenta dias contados da data daquela transferência, os 
correspondentes comprovativos da despesa, emitidos pelos fornecedores dos bens e 
prestadores de serviços, assim como a permitir as necessárias vistorias à obra, a 
promover pelos serviços dessa Direção Regional. 

11 - São liminarmente excluídas as candidaturas: 

a) Cujos candidatos e respetivos agregados familiares sejam devedores à administração 

fiscal e tributária ou à segurança social e as suas dívidas não se encontrem cobertas por 
um qualquer plano de regularização aceite pelas entidades credoras; 

b) Que respeitem a habitações cujos danos sofridos tenham sido objeto de cobertura 

integral por seguros; 

c) Que sejam entregues após o termo do prazo de candidatura previsto no n.º 13. 

12 - O apoio pode, no entanto, ser concedido em casos de cobertura parcial por seguro, 

sendo cada candidatura analisada nos termos gerais, tendo em consideração apenas a 

parte não objeto de cobertura. 

13 - Os cidadãos interessados deverão enviar as suas candidaturas, no prazo de trinta 
dias 

úteis contados da publicação do presente Regulamento, através de requerimento 
dirigido ao Diretor Regional da Habitação, devendo o mesmo ser entregue, para o caso 
dos sinistrados da ilha do Faial, na Delegação da ilha do Faial da Secretaria Regional da 
Solidariedade Social, sito na Rua do Pasteleiro, n.º 30-A, na Horta, para os sinistrados da 
ilha das Flores, nos serviços do Instituto da Segurança Social dos Açores, para os 
sinistrados da ilha do Pico, na Delegação da ilha do Pico da Secretaria Regional da 
Solidariedade Social sita à Rua 8 de março, n.º 7, na Madalena, para os sinistrados da 
ilha de São Jorge, na Delegação da ilha de São Jorge da Secretaria Regional da 
Solidariedade Social, sita na Avenida do Livramento, n.º 7, nas Velas e para os sinistrados 
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da ilha Graciosa  na Delegação da ilha Graciosa da Secretaria Regional da Solidariedade 
Social, sita à Avenida Mouzinho de Albuquerque, n.º 42, Santa Cruz da Graciosa, ou nos 
serviços do Instituto da Segurança Social dos Açores da sua área de residência, devendo, 
neste último caso, as candidaturas ser remetidas aos Serviços de Habitação 
competentes, no prazo de cinco dias úteis, contados da respetiva receção. 

14 - Os requerimentos referidos no número anterior são instruídos com a seguinte 
documentação: 

a) Fotocópia do cartão do cidadão, bilhete de identidade, boletim de nascimento, 

passaporte, ou título de autorização de residência do candidato e respetivo agregado 

familiar; 

b) Fotocópia dos documentos de identificação fiscal do candidato e dos elementos do 

agregado familiar que forem possuidores dessa identificação e que não tenham cartão 
do cidadão; 

c) Fotocópia do número de beneficiário da Segurança Social do candidato e dos 
elementos do agregado familiar que forem possuidores dessa identificação e que não 
tenham cartão do cidadão; 

d) Fotocópia autenticada da procuração, contendo os poderes necessários para a 

representação do requerente, nos casos em que esta exista; 

e) Certidão comprovativa de situação contributiva regularizada perante a Autoridade 

Tributária e a Segurança Social; 

f) Fotocópia da caderneta predial do imóvel, atualizada ou fotocópia do modelo 1 do 
IMI; 

g) Cópia não certificada da descrição do imóvel e respetivas inscrições em vigor, emitida 

por conservatória do registo predial; 

g) Para as situações em que tenha havido a prévia contratualização de seguro, a 

apresentação da respetiva apólice de seguro, com as condições contratualizadas, bem 

como a comunicação do sinistro segurado, por escrito, por parte do tomador do seguro, 
à entidade seguradora e os documentos comprovativos dos valores de indemnização. 

15 - A elegibilidade das candidaturas de comproprietários, bem como as de 
usufrutuários, usuários e titulares de direito de habitação depende ainda: 

a) Da junção de documento comprovativo da autorização dos demais consortes da 

I SÉRIE Nº 119 SEXTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2019

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES   GABINETE DE EDIÇÃO DO JORNAL OFICIAL   HTTP://JO.AZORES.GOV.PT   GEJO@AZORES.GOV.PT



habitação a beneficiar, no primeiro caso; 

b) Da junção de documento comprovativo da autorização do proprietário da habitação 
a 

beneficiar, na qual declare, sob compromisso de honra, não ter recebido, nem se ter 

candidatado a qualquer apoio para tal, nos restantes. 

16 - As autorizações referidas no ponto anterior serão formalizadas em documento, com 

assinatura reconhecida, e conterão obrigatoriamente as seguintes menções: 

a) Permissão para a formalização da candidatura da habitação em causa; 

b) Declaração expressa de aceitação das obras de reparação ou beneficiação que vierem 
a ser aprovadas. 

17 - A utilização do apoio concedido para finalidade diferente da que fundamentou a 
sua atribuição ou a não apresentação dos documentos comprovativos da despesa nos 
termos do n.º 10 determina o reembolso do mesmo, acrescido de juros calculados à taxa 
legal em vigor. 

18 - A prestação de falsas declarações, para além da comunicação às autoridades 
competentes, implica: 

a) Na fase de instrução da candidatura, a exclusão da mesma; 

b) Na fase compreendida entre a decisão e a concretização do apoio financeiro, a 
extinção do direito ao mesmo; 

c) Após a concretização do apoio financeiro, o reembolso do mesmo, acrescido de juros 

calculados à taxa legal em vigor. 

19 - A prestação de falsas declarações implica, ainda, a impossibilidade do declarante se 
candidatar a qualquer outro programa de apoio à habitação do Governo Regional dos 

Açores durante o período de três anos. 

20 - As listagens de beneficiários e de valores atribuídos são objeto de publicação em 

Jornal Oficial. 

21 - Todos os pedidos de esclarecimento devem ser remetidos para a Delegação da ilha 
do Faial da Secretaria Regional da Solidariedade Social, sito na Rua do Pasteleiro, n.º 30-
A, na Horta, no caso dos sinistrados do Faial, nos serviços do Instituto da Segurança 
Social dos Açores, no caso dos sinistrados da ilha das  Flores, na Delegação da ilha do 
Pico da Secretaria Regional da Solidariedade Social sita à Rua 8 de março, n.º 7, na 
Madalena,  no caso dos sinistrados da ilha do Pico, na Delegação da ilha de São Jorge da 
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Secretaria Regional da Solidariedade Social, sita na Avenida do Livramento, n.º 7, nas 
Velas no caso dos sinistrados da ilha de São Jorge,  na Delegação da ilha Graciosa da 
Secretaria Regional da Solidariedade Social, sita à Avenida Mouzinho de Albuquerque, 
n.º 42, Santa Cruz da Graciosa, no caso dos sinistrados da ilha Graciosa. 

 

ANEXO II 

Normas reguladoras da atribuição do apoio social de emergência 

Norma I 

Âmbito de aplicação 

1 - O apoio social de emergência destina-se aos agregados familiares que se encontrem 
em situação de comprovada carência de recursos, em resultada passagem do Furacão 
“Lorenzo” e consequentemente do mau tempo verificado nas ilhas do Faial, Flores, Pico, 
São Jorge e da Graciosa, nos dias 1 e 2 de outubro de 2019. 

2 - A atribuição do apoio previsto no número anterior obedece às regras constantes do 

presente regulamento e depende da avaliação social dos agregados familiares, a 
promover pelo Instituto da Segurança Social dos Açores, I.P.R.A., que deve identificar as 
respetivas despesas ou aquisições essenciais e emergentes, tendo em consideração o 
seu impacto nos rendimentos de referência do agregado e a atenuação dos prejuízos 
sofridos por outras formas ou apoios legalmente previstos, nomeadamente as 
indemnizações devidas no caso concreto pelas entidades seguradoras. 

Norma II 

Apoio social de emergência 

1 - Os apoios sociais de emergência são concedidos e pagos aos agregados familiares 

identificados pelos serviços do Instituto da Segurança Social dos Açores, I.P.R.A., 
enquanto beneficiários enquadráveis no âmbito da presente Resolução. 

2 - Os apoios sociais de emergência são de montante variável, a determinar caso a caso, 

atribuídos de uma só vez, e destinam-se a comparticipar as aquisições essenciais e 

emergentes referentes às seguintes despesas: 

a) Mobiliário, eletrodomésticos e demais equipamento doméstico essencial; 

b) Outras não previstas na alínea anterior, consideradas imprescindíveis ao 

estabelecimento de condições mínimas e imediatas de subsistência, salubridade ou 
conforto do agregado familiar em causa. 
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Norma III 

Rendimentos de referência 

1 - Na determinação do rendimento de referência do agregado familiar são tidos em 

consideração os rendimentos mensais ilíquidos de cada um dos elementos do respetivo 

agregado que vive em economia familiar, designadamente: 

a) Rendimentos do trabalho dependente; 

b) Rendimentos empresariais e profissionais; 

c) Rendimento de capitais; 

d) Rendimentos prediais; 

e) Incrementos patrimoniais; 

f) Pensões; 

g) Quaisquer outras prestações compensatórias da perda ou inexistência de 
rendimentos garantidos pelos subsistemas previdencial ou de solidariedade. 

2 - Os rendimentos mensais referidos no número anterior são os que se verificarem à 
data da instrução do processo para a atribuição do apoio. 

3 - A verificação dos rendimentos é efetuada mediante cópia de documentos que os 

comprovem ou por qualquer outro meio idóneo e possível para o efeito, sem prejuízo 
da sua posterior fiscalização pelo Instituto da Segurança Social dos Açores, I.P.R.A.. 

Norma IV 

Instrução e decisão dos processos 

1 - Para efeitos de atribuição dos apoios sociais de emergência a que se referem as 

presentes normas, são determinantes as situações confirmadas pelo Instituto da 
Segurança Social dos Açores, I.P.R.A., mediante apresentação pelos interessados de 
requerimento datado e assinado que contenha os seguintes elementos: 

a) Nome completo do requerente, data de nascimento, número de identificação da 

Segurança Social, número do documento de identificação, número de identificação 
fiscal, naturalidade, nacionalidade, morada; 

b) Composição do agregado familiar, com indicação dos respetivos nomes, idades, grau 
de parentesco, situação laboral; 
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c) Rendimentos de cada um dos membros do agregado familiar e indicação das 
respetivas fontes de rendimento; 

d) Descrição do prejuízo sofrido e respetivo valor total estimado, devidamente 
suportado 

por orçamento. 

2 - O serviço do Instituto da Segurança Social dos Açores, I.P.R.A. competente, de 

harmonia com o disposto nas normas anteriores e com eventuais orientações, 
formulários e documentos complementares que se mostrem necessários, promove a 
instrução e decisão dos pedidos de apoio mantendo um registo rigoroso de todos os 
processos. 

3 - Os apoios sociais de emergência são objeto de adequada prestação de contas, a 

realizar no prazo máximo de sessenta dias após o respetivo pagamento das despesas, 
devendo ser exibidos os originais dos documentos de despesa e de pagamento emitidos 
na sua forma legal, competindo ao Instituto da Segurança Social dos Açores, I.P.R.A. 
promover todos os atos necessários ao efeito.  

4 – Os apoios previstos no ponto anterior são objeto de contratualização com o 
beneficiário do apoio, ficando registado que o apoio económico atribuído deverá 
destinar-se exclusivamente ao fim previsto, sob pena de ser solicitada a devolução do 
apoio atribuído e de poderem ser acionados os meios judiciais tidos por convenientes 
para esse efeito. 

Norma V 

Dever de informação dos titulares das prestações pecuniárias 

1 - Os candidatos e os beneficiários dos apoios sociais de emergência concedidos no 

âmbito da presente resolução devem comunicar e disponibilizar ao Instituto da 
Segurança Social dos Açores, I.P.R.A. qualquer facto suscetível de influir na sua 
atribuição. 

2 - A inobservância por ação ou omissão do dever referido no número anterior, bem 
como o fornecimento de informação ou documentação errónea determina a reposição 
das importâncias indevidamente recebidas pelo beneficiário. 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

 
Grupo de Trabalho do Furacão Lorenzo 

 
 

 
12 - Extrato de Despacho n.º 104/2020 de 23 de abril de 2020 
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Extrato de Despacho n.º 104/2020 de 23 de abril de 2020

Considerando as condições meteorológicas adversas, de cariz anormal, provocadas pela passagem 
do Furacão “Lorenzo”, que se registaram nas ilhas do Faial, Flores, Pico, São Jorge e da Graciosa nos 
dias 1 e 2 de outubro de 2019, as quais causaram enormes prejuízos às populações afetadas, 
designadamente em termos habitacionais, o que levou a que o Governo dos Açores tomasse medidas 
excecionais para fazer face a tal situação;

Considerando que, através da Resolução do Conselho do Governo n.º 115/2019, de 18 de outubro, foi 
aprovado o regime excecional de apoios a conceder na área da Habitação, nos termos do regulamento 
que constitui o anexo I à referida resolução, da qual faz parte integrante;

Por despacho da Secretária Regional da Solidariedade Social, de 20 de abril de 2020, são atribuídos 
os seguintes apoios :

20 de abril de 2020. - O Diretor Regional da Habitação, Orlando Baptista Oliveira Goulart.



ANEXO 

NOME  NIF  APOIO A ATRIBUIR (€)  

Rui Alberto Silveira Goulart  222140194  13 059,09  

Maria Estela dos Santos Moreira Silva  108402924  3 298,20  
Marília Miranda Delgado  216655129  4 959,47  
Luísa Vargas Bettencourt  105905550  5 317,50  
Maria Leontina Bettencourt  111252458  2 714,00  
Carlos Alberto de Pina Montrond  236569945  4 597,17  
Maria Dolores Ponte Macedo Silva  167345907  751,61  
Guilhermina Maria Machado  160637848  739,40  
Manuel Fernando Dias de Lima  101079630  890,46  
Leonilda Gloria da Silva  109619242  1 147,17  
Manuel Francisco Fernandes Garcia da  Silva  126614458  2 289,75  
Sofia Catarina Caldeira Medeiros  204333580  11 169,97  
Berta Maria Tavares  157088863  284,19  
Duarte José Cunha Santos  197078567  12 722,06  
Lina Rosa Silva  194388166  3 814,96  
Tomás Melo Correia da Silva  232412065  2 525,63  
Maria José Nunes Biscaia Santos Silva   182626733  4 233,84  
Teresa Maria Ferreira Costa  202094766  3 354,54  
Maria de Fátima Azevedo da Silva  105937142  2 177,00  
Mário Humberto da Silva  183597583  1 900,81  
Manuel José Bettencourt Pais  156959968  7 800,00  
Leodolfo de Mendonça de Sousa Quadros  155469347  200,00  
Maria da Luz Bettencourt da Silva  204954037  350,00  
Armando Videira Agrelos  116496770  200,00  
Maria Filomena Tomé Santarém Cunha  112504833  350,00  
Natacha Melo Machado  220689784  1 300,00  
Alice Nunes Garcia Teixeira  186421583  29 890,00  
Maria de Fátima Viegas Pereira  224813145  4 490,02  
Sandro Miguel Soares da Rosa  228775574  2 168,31  
Luís José da Silveira  120883899  13 998,55  
Hélia Patrícia Simões Marçal  218840730  7 638,71  
Maria Honoria da Silva Borba  176543368  9 599,29  
António Luís Alves Teixeira  201813912  1 393,03  
Domingos Bettencourt de Matos   105615650  43 054,98  
Maria de Lurdes Bettencourt Ávila  200050397  1 764,10  
José Lizuarte da Silveira Azevedo  111392942  14 300,13  
Mário Luís Pavão Sá  262698013  4 184,45  
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Resolução do Conselho do Governo n.º 116/2019 de 18 de outubro de 2019

Nos passados dias 1 e 2 de outubro, os Açores foram atingidos pelo furação Lorenzo que provocou 
condições meteorológicas muito adversas, em particular no que se refere à forte intensidade dos ventos 
e da agitação marítima.

Aquelas condições meteorológicas adversas atingiram de forma mais intensa as costas sul das ilhas 
dos grupos ocidental e central, provocando danos consideráveis em casas de aprestos situadas no 
núcleo de pesca do porto das Lajes, na ilha das Flores, nos portos de pesca de São Mateus e de São 
João, na ilha do Pico e no porto de pesca da Folga, na ilha Graciosa, danificando equipamentos afetos à 
atividade da pesca armazenados naquelas estruturas e causando avultados prejuízos aos pescadores.

Face a esta situação de calamidade natural, o Governo dos Açores reconhece a urgência na 
aprovação de um regime excecional de apoio que assegure a minimização dos efeitos do furacão 
Lorenzo junto das comunidades piscatórias afetadas, propiciando as condições necessárias à célere 
reposição do exercício da atividade da pesca, assegurando a subsistência das famílias dependentes do 
setor.

O artigo 203.º do Decreto Legislativo Regional n.º 29/2010/A, de 9 de novembro, alterado e 
republicado no Anexo II do Decreto Legislativo Regional n.º 31/2012/A, de 6 de julho, dispõe que 
compete ao Conselho de Governo Regional ou ao membro do Governo Regional responsável pelas 
pescas definir, respetivamente, por resolução ou por portaria, os apoios públicos individuais ou regimes 
de incentivos no setor das pescas e aquicultura, no âmbito de programas, fundos ou regimes 
comunitários ou no âmbito do plano de investimentos da Região.

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 203.º do Decreto Legislativo Regional n.º 29/2010/A, de 9 de 
novembro, alterado e republicado no Anexo II do Decreto Legislativo Regional n.º 31/2012/A, de 6 de 
julho, e nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 90.º do Estatuto Político-Administrativo da Região 
Autónoma dos Açores, o Conselho do Governo resolve:

1 - Aprovar um regime excecional de apoio aos pescadores que sofreram prejuízos em equipamentos 
afetos à atividade da pesca armazenados em casas de aprestos danificadas pela passagem, nos dias 1 
e 2 de outubro, do furacão Lorenzo, situadas no núcleo de pesca do porto das Lajes, na Ilha das Flores, 
nos portos de pesca de São Mateus e de São João, na Ilha do Pico e no porto de pesca da Folga, na 
Ilha Graciosa, nos termos do regulamento que consta do Anexo à presente Resolução, da qual faz parte 
integrante.

2 - Delegar no Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia os poderes para aprovar e praticar 
todos os demais atos ou regulamentos considerados necessários, conducentes à execução do regime 
excecional de apoio mencionado no número anterior.

3 - Os encargos resultantes do presente regime excecional de apoio serão integralmente suportados 
através das dotações inscritas no Capítulo 50 -- Investimentos do Plano, do Programa 3 – Pescas e 
Aquicultura, Projeto 3.3 – Frota e Recursos Humanos, do Plano de Investimentos da Secretaria Regional 
do Mar, Ciência e Tecnologia.

4 - A presente resolução entra em vigor no dia da sua publicação.

Aprovada em Conselho do Governo Regional, em Ponta Delgada, em 11 de outubro de 2019. - O 
Presidente do Governo Regional, �as�o �l�dio �lves �ordeiro.



ANEXO 

Regulamento do regime excecional de apoio aos pescadores afetados pelos 
danos causados pelo furação Lorenzo em casas de aprestos situadas no núcleo 

de pesca do porto das Lajes, na Ilha das Flores, nos portos de pesca de São 
Mateus e de São João, na ilha do Pico e no porto de pesca da folga, na ilha da 

Graciosa 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente regulamento estabelece o regime excecional de apoio aos pescadores que 

sofreram prejuízos em equipamentos afetos à atividade da pesca armazenados em 

casas de aprestos danificadas pela passagem, nos dias 1 e 2 de outubro, do furacão 

Lorenzo, situadas no núcleo de pesca do porto das Lajes, na ilha das Flores, nos portos 

de pesca de São Mateus e de São João, na ilha do Pico e no porto de pesca da Folga, 

na ilha Graciosa, adiante designado por regime excecional de apoio. 

Artigo 2.º 

Definições 

Para efeitos do presente Regulamento, considera-se: 

a) Equipamentos – equipamentos de natureza diversa, afetos à atividade da pesca, que 

foram comprovadamente danificados ou destruídos, por se encontrarem em casas de 

aprestos danificadas pelo furacão �oren�o e devidamente inventariados pelos serviços 

da Direção Regional das Pescas ou por entidade idónea e especializada, designada 

para o efeito; 

b) Casas de Aprestos – infraestruturas destinadas ao armazenamento de equipamentos 

diretamente relacionados com a atividade da pesca, nos termos do disposto no artigo 

6.º do Regulamento de gestão dos portos de pesca e núcleos de pesca da Região 

Autónoma dos Açores, publicado no Anexo à Portaria n.º 17/2014, de 28 de março, 

situadas no núcleo de pesca do porto das Lajes, na ilha das Flores e nos portos de 

pesca de São Mateus e de São João, na ilha do Pico. 
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Artigo 3.º 

Entidade gestora 

A entidade responsável pela gestão do regime excecional de apoio é a Direção Regional 

das Pescas, adiante designada por entidade gestora. 

Artigo 4.º 

Beneficiários 

Podem beneficiar de apoio ao abrigo do presente Regulamento, proprietários ou 

armadores de embarcação de pesca licenciados para o exercício da pesca marítima 

com o auxílio de embarcação, que cumpram as condições de acesso previstas no artigo 

seguinte. 

Artigo 5.º 

Condições de acesso dos beneficiários 

Podem candidatar-se aos apoios previstos no presente regulamento os beneficiários 

que satisfaçam, cumulativamente, as seguintes condições: 

a) Estejam legalmente constituídos; 

b) Cumpram as condições legais necessárias ao exercício da atividade da pesca; 

c) Sejam legítimos possuidores de casa de aprestos que tenha sofrido danos na 

sequência do furacão �oren�o; 

d) Possuam a situação regularizada perante a administração fiscal e a segurança social 

ou estejam abrangidos por acordo de regularização da situação contributiva ou fiscal. 

Artigo 6.º 

Despesas elegíveis 

São elegíveis as despesas decorrentes dos prejuízos causados pelo furacão �oren�o 

em casas de aprestos situadas no núcleo de pesca do porto das Lajes, na ilha das 

Flores, nos portos de pesca de São Mateus e de São João, na ilha do Pico e no porto 

de pesca da Folga, na ilha Graciosa, nomeadamente nos equipamentos afetos à 

atividade do beneficiário e armazenados naquelas estruturas. 
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Artigo 7.º 

Natureza e montante do apoio 

1- O apoio financeiro a conceder reveste a forma de subsídio não reembolsável e será 

calculado em função dos prejuízos efetivamente verificados e devidamente 

inventariados pelos serviços da Direção Regional das Pescas, ou por entidade idónea 

e especializada, designada para o efeito pelo Secretário Regional do Mar, Ciência e 

Tecnologia, na sequência de vistorias realizadas às casas de aprestos sinistradas. 

2- O apoio financeiro a conceder corresponde a 75% das despesas elegíveis, na parte 

correspondente ao valor dos prejuízos não comparticipados por seguros ou a prejuízos 

não objeto de cobertura de seguro. 

3- O pagamento do apoio será efetuado por transferência bancária, para número de 

identificação bancária a indicar pelo beneficiário. 

Artigo 8.º 

Competências da entidade gestora 

1- À entidade gestora compete: 

a) Receber e validar as candidaturas; 

b) Verificar o cumprimento das condições de acesso dos candidatos; 

c) Apurar o montante do apoio a conceder; 

d) Elaborar proposta de decisão relativamente à concessão do apoio, no prazo máximo 

de trinta dias úteis a partir da data de apresentação da candidatura; 

e) Proceder à audiência prévia, quando aplicável; 

f) Reapreciar a candidatura, no prazo de quinze dias úteis, na eventualidade do 

candidato apresentar alegações em sede de audiência prévia; 

g) Comunicar ao candidato a decisão relativa à candidatura. 

2- No decorrer da avaliação das candidaturas podem ser solicitados esclarecimentos 

complementares aos candidatos, a prestar no prazo máximo de dez dias úteis. 

3- A não prestação dos esclarecimentos mencionados no número anterior, dentro do 

prazo concedido para o efeito, significa a desistência da candidatura. 

4- Os prazos previstos no n.º 1 suspendem-se sempre que, nos termos do n.º 2, sejam 

solicitados esclarecimentos complementares ao candidato. 
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Artigo 9.º 

Apresentação das candidaturas 

1- As candidaturas são apresentadas no prazo de trinta dias úteis contados da 

publicação do presente Regulamento, através de requerimento dirigido ao Diretor 

Regional das Pescas. 

2- O requerimento referido no número anterior é instruído com a seguinte 

documentação: 

a) Documento comprovativo de que o candidato tem a sua situação regularizada 

relativamente a contribuições para a segurança social e a impostos devidos em Portugal 

ou comprovativo de que se encontra abrangido por acordo de regularização em vigor 

relativo à situação contributiva e/ou fiscal, a emitir pelos serviços de segurança social 

e/ou de finanças, respetivamente, ou autorização para consulta online nos termos do n.º 

1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 114/2007, de 19 de abril; 

b) Cópia da declaração de início, reinício ou alteração da atividade; 

c) Cópia da licença de pesca; 

d) Documento comprovativo da posse da casa de aprestos; 

e) Relação dos equipamentos danificados, atestada pela associação representativa do 

setor da pesca na ilha das Flores ou na ilha do Pico, conforme o caso; 

f) Cópia da comunicação da ocorrência do sinistro à seguradora e comprovativo, emitido 

por esta, no qual conste o montante da comparticipação objeto de cobertura de seguro 

e o valor ou despesas consideradas não elegíveis no âmbito daquela cobertura, quando 

aplicável. 

3- O modelo de formulário de candidatura é aprovado pela entidade gestora e pode ser 

obtido no sítio da Internet da mesma. 

Artigo 10.º 

Concessão do apoio 

1- O apoio financeiro é concedido mediante despacho do Secretário Regional do Mar, 

Ciência e Tecnologia. 

2- As listagens de beneficiários e de valores atribuídos serão objeto de publicação em 

�ornal O�i�ial. 
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Artigo 11.º 

Obrigações dos beneficiários 

Os beneficiários ficam sujeitos às seguintes obrigações: 

a) Permitir à entidade gestora ou a entidade por esta designada o acesso aos locais 

ou equipamentos sinistrados; 

b) Entregar, nos prazos estabelecidos, todos os elementos que lhe forem 

solicitados pela entidade gestora; 

c) Entregar à entidade gestora, no prazo máximo de cento e oitenta dias contados 

da data da transferência do montante do apoio, os correspondentes 

comprovativos da despesa, emitidos pelos fornecedores dos bens e prestadores 

de serviços; 

d) Permitir as necessárias vistorias aos equipamentos apoiados, a promover pela 

entidade gestora ou por entidade idónea e especializada, designada para o 

efeito; 

e) Manter, em dossier devidamente organizado, todos os documentos suscetíveis 

de comprovar as informações e declarações prestadas no âmbito da 

candidatura, bem como todos os documentos comprovativos da realização e do 

pagamento das despesas. 

Artigo 12.º 

Fiscalização 

A fiscalização do cumprimento do regime estabelecido no presente Regulamento 

compete à entidade gestora ou a entidade idónea e especializada, designada para o 

efeito. 

Artigo 13.º 

Cessação do apoio financeiro 

1- A prestação culposa de falsas declarações nas candidaturas determina, sem prejuízo 

de comunicação às autoridades competentes para instauração do processo criminal: 

a) Na fase de instrução, a exclusão das mesmas; 

b) Na fase compreendida entre a decisão e a concretização do apoio, a extinção do 

direito ao mesmo; 
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c) Após o pagamento do apoio, o reembolso do mesmo, acrescido de juros calculados 

à taxa legal em vigor. 

2- O incumprimento, por facto imputável ao beneficiário, das obrigações previstas no 

artigo 11.º, determina o reembolso do subsídio recebido. 

3- Quando haja lugar à cessação do apoio financeiro por prestação de falsas 

declarações, os beneficiários faltosos ficam impedidos de se candidatar a apoios do 

Governo Regional em matéria de pescas durante o período de três anos. 

4- A utilização do apoio concedido para finalidade diferente da que fundamentou a sua 
atribuição ou a não apresentação dos documentos comprovativos da despesa nos 
termos da alínea c) do artigo 11.º determina o reembolso do mesmo, acrescido de juros 
calculados à taxa legal em vigor. 
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Declaração de Retificação n.º 12/2019 de 2 de dezembro de 2019

Considerando que o Anexo da Resolução do Conselho do Governo n.º 116/2019 de 18 de outubro, 
publicada no n.º 119, da I série do Jornal Oficial, contém um erro material face à versão original.

Assim, nos termos dos n.ºs 1 e 2, do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 25/2003/A, de 27 
de maio, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2007/A, de 25 de junho, e no 
uso dos poderes que me foram delegados pelo Despacho n.º 2805/2016, de 06 de dezembro, publicado 
no n.º 233 da II Série do Jornal Oficial, declara-se que:

Na alínea b) do artigo 2.º do Anexo, onde se lê:
“b) Casas de Aprestos – infraestruturas destinadas ao armazenamento de equipamentos diretamente 

relacionados com a atividade da pesca, nos termos do disposto no artigo 6.º do Regulamento de gestão 
dos portos de pesca e núcleos de pesca da Região Autónoma dos Açores, publicado no Anexo à 
Portaria n.º 17/2014, de 28 de março, situadas no núcleo de pesca do porto das Lajes, na ilha das Flores 
e nos portos de pesca de São Mateus e de São João, na ilha do Pico.”;

deve ler-se:
“b) Casas de Aprestos – infraestruturas destinadas ao armazenamento de equipamentos diretamente 

relacionados com a atividade da pesca, nos termos do disposto no artigo 6.º do Regulamento de gestão 
dos portos de pesca e núcleos de pesca da Região Autónoma dos Açores, publicado no Anexo à 
Portaria n.º 17/2014, de 28 de março, situadas no núcleo de pesca do porto das Lajes, na ilha das 
Flores, nos portos de pesca de São Mateus e de São João, na ilha do Pico e no porto de pesca da 
Folga, na ilha Graciosa.”.

na alínea e) do n.º 2 artigo 9.º do Anexo, onde se lê:
“e) Relação dos equipamentos danificados, atestada pela associação representativa do setor da 

pesca na ilha das Flores ou na ilha do Pico, conforme o caso;”;
Deve ler-se:
“e) Relação dos equipamentos danificados, atestada pela associação representativa do setor da 

pesca na ilha das Flores, na ilha do Pico ou na ilha Graciosa, conforme o caso;”.

28 de novembro de 2019. - A Chefe do Gabinete do Secretário Regional Adjunto da Presidência para 
os Assuntos Parlamentares, �ina �aria �a�ral de �reitas.
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Portaria n.º 82/2019 de 12 de dezembro de 2019

Nos passados dias 1 e 2 de outubro, os Açores foram atingidos pelo furação  que provocou �oren�o
condições meteorológicas muito adversas, em particular no que se refere à forte intensidade dos ventos 
e da agitação marítima, tendo sido declarada situação de calamidade natural na Região, através da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 180/2019, de 8 de novembro de 2019.

Aquelas condições meteorológicas adversas provocaram danos consideráveis nas embarcações de 
pesca SF-222-L “MAR DOS AÇORES” e SF-212-L “ANA IRENE” que se encontravam varadas no 
núcleo de pesca do porto das Lajes, na ilha das Flores, causando avultados prejuízos aos seus 
armadores e impedindo que os mesmos exerçam a sua atividade profissional, sua única fonte de 
rendimento.

Face a esta situação, o Governo dos Açores reconhece a urgência na aprovação de um apoio 
excecional aos armadores daquelas embarcações, que minimize as consequências do furação �oren�o
enquanto as embarcações estiverem a ser reparadas e apoie a subsistência das respetivas famílias.

O artigo 44.º do Regulamento (UE) n.º 1388/2014 da Comissão, de 16 de dezembro de 2014, que 
declara determinadas categorias de auxílio a empresas ativas na produção, transformação e 
comercialização de produtos da pesca e da aquicultura compatíveis com o mercado interno, em 
aplicação dos artigos 107.º e 108.º do Tratado sobre o Funcionamento da União europeia, dispõe que os 
regimes de auxílio para remediar os danos causados por calamidades naturais são compatíveis com o 
mercado interno, na aceção do artigo 107.º, n.º 2, alínea b), do Tratado, e estão isentos da obrigação de 
notificação prevista no artigo 108.º, n.º 3, do Tratado, desde que cumpram as condições estabelecidas 
no referido artigo e no Capítulo I do Regulamento.

Dispõe a alínea b) do n.º 5 do mesmo artigo que são elegíveis os custos dos danos sofridos em 
consequência direta da calamidade natural, tal como avaliados por uma autoridade pública, por um 
perito independente reconhecido pela entidade concessora ou por uma empresa de seguros, 
acrescentando que esses danos podem incluir perdas de rendimento devidas à suspensão total da 
atividade por um período não superior a seis meses a contar da ocorrência da calamidade.

O artigo 203.º do Decreto Legislativo Regional n.º 29/2010/A, de 9 de novembro, alterado e 
republicado no Anexo II do Decreto Legislativo Regional n.º 31/2012/A, de 6 de julho, dispõe que 
compete ao Conselho de Governo Regional ou ao membro do Governo Regional responsável pelas 
pescas definir, respetivamente, por resolução ou por portaria, os apoios públicos individuais ou regimes 
de incentivos no setor das pescas e aquicultura, no âmbito de programas, fundos ou regimes 
comunitários ou no âmbito do plano de investimentos da Região.

Assim, manda o Governo Regional, pelo Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, nos 
termos do disposto no artigo 203.º do Decreto Legislativo Regional n.º 29/2010/A, de 9 de novembro, 
alterado e republicado no anexo II do Decreto Legislativo Regional n.º 31/2012/A, de 6 de julho, 
conjugado a alínea a) do artigo 11.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2016/A, de 21 de 
novembro, o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

A presente portaria aprova um apoio excecional aos armadores da ilha das Flores JOSÉ MANUEL DA 
COSTA SILVA e ALVARINO FREITAS, cujas embarcações de pesca sofreram danos consideráveis 
provocados pela passagem do Furacão Lorenzo, devidamente inventariados pelos serviços da Direção 
Regional das Pescas, na sequência de vistorias realizadas às embarcações sinistradas, impedindo que 
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os mesmos exerçam a sua atividade profissional, sua única fonte de rendimento adiante designado por �
apoio excecional.

Artigo 2.º

Entidade gestora

A entidade responsável pela gestão do apoio excecional é a Direção Regional das Pescas, adiante 
designada por entidade gestora.

Artigo 3.º

Beneficiários

São beneficiários do apoio excecional os armadores JOSÉ MANUEL DA COSTA SILVA, proprietário 
da embarcação de pesca  SF-222-L “MAR DOS AÇORES” e ALVARINO FREITAS, proprietário da 
embarcação de pesca  SF-212-L “ANA IRENE”, que sofreram perdas de rendimento decorrentes da 
suspensão total da atividade da pesca, causadas pela impossibilidade do exercício da atividade por 
danos causados pelo furacão  nas respetivas embarcações de pesca. �oren�o

Artigo 4.º

Natureza e montante do apoio

1.O apoio financeiro a conceder a cada beneficiário reveste a forma de subsídio não reembolsável e 
será calculado tendo em conta o respetivo período de perda de rendimento. 

2.Entende-se por período de perda de rendimento, o período previsto de suspensão total da atividade, 
tendo em conta os danos sofridos por cada embarcação de pesca e o tempo estimado como necessário 
para a respetiva reparação, devidamente atestado pela associação representativa do setor da pesca na 
ilha das Flores.

3.O montante máximo do apoio financeiro referido no número 1 é de 1.890,00 EUR (mil oitocentos e 
noventa euros), correspondente a três salários mínimos da Região Autónoma dos Açores para 2019. 

4.O pagamento do apoio será efetuado por transferência bancária, para o número de identificação 
bancária a indicar por cada beneficiário, no máximo de três prestações mensais no montante de 630,00 
EUR (seiscentos e trinta euros) cada, sendo a primeira tranche paga até 60 dias após a decisão da 
concessão do apoio. 

5.O montante máximo referido no número 3, bem como o valor máximo de cada prestação referido no 
número anterior, podem ser objeto de aumento, desde que verificadas condições alheias aos 
beneficiários que o justifiquem, com o limite máximo de seis salários mínimos da Região Autónoma dos 
Açores para 2020. 

Artigo 5.º

Competências da entidade gestora

À entidade gestora compete:
a) Verificar a conformidade da documentação entregue pelos beneficiários, nos termos do disposto no 

artigo seguinte, para efeitos de atribuição do apoio excecional;
b) Apurar o montante do apoio excecional a conceder;
c) Elaborar proposta de decisão relativamente ao montante do apoio excecional a conceder;
d) Proceder à audiência prévia, quando aplicável;
e) Comunicar aos beneficiários a decisão relativa ao montante do apoio excecional a conceder.
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Artigo 6.º

Documentos a apresentar pelos beneficiários

1. A atribuição do apoio excecional está condicionada à apresentação prévia por cada beneficiário, 
junto da entidade gestora, dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo de que tem a sua situação regularizada relativamente a contribuições 
para a segurança social e a impostos devidos em Portugal ou comprovativo de que se encontra 
abrangido por acordo de regularização em vigor relativo à situação contributiva e/ou fiscal, a emitir pelos 
serviços de segurança social e/ou de finanças, respetivamente, ou autorização para consulta  nos online
termos do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 114/2007, de 19 de abril;

b) Cópia da declaração de início, reinício ou alteração da atividade;
c) Cópia da comunicação da ocorrência do sinistro à companhia de seguros;
d) Declaração da companhia de seguros que ateste que o seguro não cobre a perda de rendimento ou 

a cobre parcialmente, com indicação, neste último caso, dos montantes pagos e a pagar�
e) Declaração, sob compromisso de honra, em como auferiu, entre 1 de janeiro e 1 de outubro de 

2019, rendimentos exclusivamente provenientes da atividade da pesca profissional e que não tem 
expetativa de auferir outros rendimentos de trabalho ou de pensões durante o período de perda de 
rendimento;

f) Documento emitido pela associação representativa do setor da pesca na ilha das Flores atestando o 
período de perda de rendimento;

g) Documento comprovativo do Número de Identificação Bancária (NIB).
2. Os documentos referidos no número anterior são entregues junto da entidade gestora no prazo de 

30 dias a contar da data da publicação da presente portaria.

Artigo 7.º

Obrigações dos beneficiários

Os beneficiários ficam sujeitos às seguintes obrigações:
a) Permitir à entidade gestora ou a entidade por esta designada o acesso às embarcações sinistradas;
b) Entregar, nos prazos estabelecidos, todos os elementos que lhe forem solicitados pela entidade 

gestora;
c) Entregar à entidade gestora, no prazo máximo de cento e oitenta dias contados da data da última 

transferência do montante do apoio, o comprovativo do pagamento da indemnização paga pela 
companhia de seguros;

d) Permitir as necessárias vistorias às embarcações, a promover pela entidade gestora ou por 
entidade idónea e especializada, designada para o efeito;

e) Manter, em  devidamente organizado, todos os documentos suscetíveis de comprovar as dossier
informações e declarações prestadas, pelo período de 5 anos a contar da data do último pagamento do 
apoio;

f) Comunicar à entidade gestora a conclusão das reparações das embarcações no prazo máximo de 
cinco dias a contar da data da conclusão das mesmas.
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Artigo 8.º

Fiscalização

A fiscalização do cumprimento das condições estabelecidas na presente portaria compete à entidade 
gestora ou a entidade idónea e especializada, designada para o efeito.

Artigo 9.º

Cessação do apoio financeiro

1. A prestação culposa de falsas declarações no âmbito da atribuição do apoio excecional aprovado 
pela presente portaria determina, sem prejuízo de comunicação às autoridades competentes para 
instauração do processo criminal:

a) A não atribuição do apoio excecional;
b) Após o pagamento do apoio excecional, o reembolso do mesmo, acrescido de juros calculados à 

taxa legal em vigor, desde da data da disponibilização do apoio.
2. O incumprimento, por facto imputável ao beneficiário, das obrigações previstas no artigo 7.º, 

determina o reembolso do subsídio recebido.
3. Quando haja lugar à cessação do apoio financeiro por prestação de falsas declarações, o 

beneficiário faltoso fica impedido de se candidatar a apoios do Governo Regional em matéria de pescas 
durante o período de três anos.

Artigo 10.º

Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia.
Assinado em 11 de dezembro de 2019.
O Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, Gui �anuel �a��ado �ene�es.
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Portaria n.º 10/2020 de 3 de fevereiro de 2020

Isenção de taxas portuárias previstas no 
Regulamento de Tarifas da Portos dos Açores, 
S.A. até que ocorram alterações às condições 
de operacionalidade do porto das Lajes das 
Flores.
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Portaria n.º 10/2020 de 3 de fevereiro de 2020

Considerando que o Decreto Legislativo Regional n.º 14/2002/A, de 12 de abril, aprovou o 
Regulamento do Sistema Tarifário dos Portos da Região Autónoma dos Açores e que de acordo com 
este os regulamentos de tarifas das autoridades portuárias são aprovados por portaria do secretário 
regional responsável pelo sector portuário;

Considerando que em execução do referido decreto legislativo regional, pela Portaria n.º 38/2019, de 
30 de maio, foi aprovado o Regulamento de Tarifas da Portos dos Açores, S.A.;

Considerando que devido à passagem do Furacão Lorenzo pelo Arquipélago dos Açores e aos 
estragos causados no Porto das Lajes das Flores, o abastecimento por via marítima à ilha das Flores 
encontra-se condicionado pelas condições do porto;

Considerando que atualmente apenas os navios até 90 metros de cumprimento e com calado até 5 
metros podem praticar o cais -5 do porto das Lajes das Flores, conforme edital n.º 030/2019 da 
Capitania do Porto de Santa Cruz das Flores;

Considerando a necessidade de estabelecer medidas de carácter excecional destinadas a repor a 
normalidade das condições de abastecimento à ilha das Flores e a mitigar os impactos sobre a 
economia da ilha das Flores decorrentes das restrições nas condições de operacionalidade do porto;

Considerando que nos termos do n.º 4 do artigo 40.º do Decreto Legislativo Regional n.º 1/2020/A, de 
8 de janeiro, o Governo Regional fica autorizado a promover a redução ou isenção de taxas portuárias, 
por forma a compensar os danos causados pelo furacão Lorenzo,

Assim, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 2.º do Decreto Legislativo Regional n.º 14/2002/A, de 
12 de abril e do n.º 4 do artigo 40.º do Decreto Legislativo Regional n.º 1/2020/A, de 8 de janeiro, e até 
que ocorram alterações às condições de operacionalidade do porto das Lajes das Flores, manda o 
Governo Regional, pelo Secretário Regional dos Transportes, e Obras Públicas o seguinte:

1 - Os navios exclusivamente afetos ao transporte de mercadorias para a ilha das Flores, a operar por 
armadores nacionais, estão isentos da aplicação das seguintes tarifas:

a)Tarifa de uso do porto aplicável ao navio (TUP-Navio), prevista no artigo 10.º da Portaria n.º 38
/2019, de 30 de maio, nos portos de Ponta Delgada, da Praia da Vitória e das Lajes das Flores;

b)Tarifa de uso do porto aplicável à carga (TUP-Carga), prevista no artigo 13.º da Portaria n.º 38/2019, 
de 30 de maio, no porto das Lajes das Flores.

2 - Os navios dos armadores de tráfego local nas viagens com destino às ilhas das Flores e do Corvo 
estão isentos da aplicação das seguintes tarifas, quer no porto de origem quer no porto de destino:

a)Tarifa de uso do porto aplicável ao navio (TUP-Navio), prevista no artigo 10.º da Portaria n.º 38
/2019, de 30 de maio;

b)Tarifa de uso do porto aplicável à carga (TUP-Carga), prevista no artigo 13.º da Portaria n.º 38/2019, 
de 30 de maio.

3 - A presente Portaria produz efeitos a 9 de janeiro de 2020.

Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas. 
Assinada a 28 de janeiro de 2020.
A Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas, �na ���o��osta ��ori� da �un�a.
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Resolução do Conselho do Governo n.º 115/2020 de 20 de abril de 2020

Considerando a importância do transporte marítimo para os açorianos e a sua correlação com a 
fixação e subsistência das populações e com o desenvolvimento e crescimento da economia regional;

Considerando a relevância das embarcações dos armadores do tráfego local no regular 
abastecimento de mercadorias a diversas ilhas, evidenciada quando o porto das Lajes das Flores ficou 
impossibilitado de receber embarcações de maior dimensão, na sequência da passagem do furacão 
Lorenzo, e em tantas outras situações de cancelamento de viagens pelos armadores da cabotagem 
insular devido às condições meteorológicas;

Considerando que, nalgumas ilhas dos Açores, a dimensão do mercado limita a rendibilidade ou não 
permite a realização de investimentos fundamentais para a prossecução da atividade dos armadores de 
tráfego local, com repercussões na fiabilidade e qualidade do serviço prestado;

Considerando a idade da frota das embarcações de tráfego local, que atualmente asseguram a 
prestação de serviços de transporte marítimo de mercadorias nos Açores, e a necessidade destas se 
adaptarem e modernizarem, tendo em vista a dotar a Região Autónoma dos Açores de embarcações 
que ofereçam melhores condições de trabalho e de operacionalidade, e que garantam maior segurança 
à navegação e maior proteção ambiental;

Considerando que a formação e qualificação das tripulações do tráfego local, em conformidade com o 
preceituado nos normativos nacionais e internacionais em vigor, são fundamentais para o aumento da 
eficácia e segurança no transporte marítimo na Região Autónoma dos Açores;

Considerando que a modernização, e consequente melhoria da operacionalidade das embarcações, 
assim como a atualização do conhecimento das tripulações, contribuem inequivocamente para o 
aumento da fiabilidade e qualidade do serviço prestado pelos armadores de tráfego local no transporte 
marítimo de mercadorias interilhas e para a sua sustentabilidade;

Considerando o interesse público em manter a dimensão da frota regional em coerência com as 
necessidades de transporte marítimo de mercadorias e com as especificidades do tráfego local na 
Região Autónoma dos Açores;

Considerando que o Decreto Legislativo Regional n.º 1/2020/A, de 8 de janeiro, que aprovou o 
Orçamento da Região Autónoma dos Açores para 2020, no seu artigo 40.º, autoriza o Governo Regional 
a conceder subsídios e outras formas de apoio a entidades públicas e privadas no âmbito de ações e 
projetos de desenvolvimento que visem a melhoria da qualidade de vida e tenham enquadramento nos 
objetivos do Plano da Região, designadamente na área dos transportes;

Considerando que, de acordo com o disposto nos n.os 5 e 6 do mencionado artigo 40.º, a concessão 
de apoios é precedida de uma quantificação da despesa, devendo ser autorizada por resolução do 
Conselho do Governo Regional e formalizada mediante contrato-programa;

Assim, nos termos das alíneas d) e e) do n.º 1 do artigo 90.º do Estatuto Político-Administrativo da 
Região Autónoma dos Açores, e ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 40.º do Decreto Legislativo 
Regional n.º 1/2020/A, de 8 de janeiro, o Conselho do Governo resolve:

1 – Autorizar a Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas a conceder apoios financeiros 
nos domínios dos transportes, nos termos definidos na presente resolução.

2 – Os apoios financeiros destinam-se à realização de projetos de desenvolvimento da frota do tráfego 
local que presta serviços de transporte marítimo de mercadorias na Região Autónoma dos Açores, 
abrangendo, pelo menos, uma das seguintes ilhas: Santa Maria, Graciosa, São Jorge, Flores e Corvo, 
visando os seguintes objetivos:
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a) Modernizar a frota regional das embarcações de tráfego local;
b) Aumentar a capacidade operacional e competitiva das embarcações de tráfego local;
c) Promover a proteção, segurança da navegação e a prevenção da poluição marinha ou atmosférica; 
d) Incentivar a atualização de conhecimentos das tripulações ao serviço nas embarcações do tráfego 

local;
e) Melhorar os sistemas de informação associados às embarcações de tráfego local, ao seu 

desembaraço e ao encaminhamento próprio da carga;
f) Desenvolver a qualidade e a fiabilidade do serviço prestado;
g) Otimizar a participação dos armadores de tráfego local na cadeia de transporte marítimo de 

mercadorias da Região Autónoma dos Açores.
3 – Para apoio à realização de projetos de desenvolvimento da frota do tráfego local mencionados no 

número anterior são elegíveis as seguintes despesas:
a) Aquisição e renovação de embarcações que visem manter ou aumentar a capacidade de carga 

disponibilizada pela frota do armador;
b) Aquisição e instalação de equipamentos ou materiais relacionados com a segurança marítima;
c) Aquisição e instalação de equipamentos para a prevenção da poluição marinha e atmosférica;
d) Aquisição e instalação de equipamentos informáticos, de radiocomunicações e auxiliares de 

navegação;
e) Aquisição e instalação de equipamentos relacionados com as novas tecnologias de transporte;
f) Aquisição e instalação de equipamentos e componentes que permitam transformar ou repor a 

operacionalidade de embarcações;
g) Aquisição e instalação de equipamentos que proporcionem aumento de rendibilidade da 

embarcação;
h) Aquisição de serviços de formação das tripulações das embarcações de tráfego local, em montante 

que não ultrapasse 25% das despesas com o pessoal registadas pelo beneficiário no ano anterior ao da 
apresentação do projeto para efeitos de apoio financeiro;

i) Despesas relacionadas com estudos, diagnósticos, auditorias e certificações associadas ao 
desenvolvimento do projeto, até ao limite de 20% do investimento.

4 – Excluem-se do âmbito de aplicação da presente resolução as seguintes despesas:
a) Despesas que não contribuam para nenhum dos objetivos referidos no ponto 2 da presente 

resolução;
b) Despesas notariais e de registo;
c) Juros de dívidas ou de financiamentos bancários;
d) Trabalhos para a própria empresa;
e) Aquisição de ativos que tenham sido objeto de comparticipação através de fundos comunitários;
f) Despesas que não apresentem justificação ou relevante importância para o desenvolvimento do 

projeto de investimento.
5 – Podem beneficiar dos apoios previstos na presente resolução os armadores de tráfego local 

inscritos nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 197/98, de 10 de julho, que prestem serviços de 
transporte marítimo de mercadorias na Região Autónoma dos Açores, abrangendo, pelo menos, uma 
das seguintes ilhas: Santa Maria, Graciosa, São Jorge, Flores e Corvo, e que se proponham 
desenvolver um projeto de desenvolvimento da sua frota de tráfego local envolvendo a realização de 
despesas mencionadas no ponto 3 da presente resolução.
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6 – Para beneficiar dos apoios a conceder no âmbito da presente resolução os armadores referidos no 
número anterior terão de reunir, cumulativamente, as seguintes condições:

a) Estar legalmente constituídos;
b) Possuir a situação regularizada perante a administração fiscal e a segurança social;
c) Cumprir as condições legais necessárias ao exercício da respetiva atividade, nomeadamente em 

matéria de licenciamentos;
d) Não estar sujeito a processo de insolvência ou a processo especial de revitalização;
7 – Os pedidos de apoio devem ser apresentados à Secretaria Regional dos Transportes e Obras 

Públicas/Direção Regional dos Transportes, em formulário próprio criado para o efeito, acompanhado 
dos documentos nele exigidos.

8 – Os prazos de candidatura, a tramitação dos processos e a minuta dos contratos-programa são 
definidos por despacho da Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas.

9 – A apreciação das candidaturas é efetuada pela Direção Regional dos Transportes, a qual elabora 
um parecer demonstrando em que medida o apoio pretendido irá contribuir para o cumprimento dos 
objetivos definidos no ponto 2 da presente resolução. 

10 – Os apoios financeiros a que se refere a presente resolução são atribuídos por despacho da 
Secretária Regional dos Transportes e Obra Públicas e são formalizados através de contratos-programa, 
a celebrar entre a Região Autónoma dos Açores, através da Secretaria Regional dos Transportes e 
Obras Públicas, representada pela respetiva titular, e os beneficiários, no qual são previstos os direitos e 
obrigações das partes, os termos do pagamento, as medidas de acompanhamento e controlo da 
aplicação dos apoios concedidos, bem como o regime sancionatório em caso de incumprimento.

11 – Os apoios a conceder ao abrigo da presente resolução não são cumuláveis com quaisquer 
outros apoios comunitários, nacionais, ou regionais com idêntica finalidade.

12 – Os apoios são concedidos sob a forma de subvenção a fundo perdido, ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º 1407/2013, da Comissão, de 18 de dezembro, relativo aos auxílios de minimis, 
estando limitados ao montante máximo absoluto de 200.000,00€ (duzentos mil euros), por beneficiário, 
durante um período de três exercícios financeiros.

13 – O pagamento dos apoios atribuídos no âmbito do presente diploma terá o limite orçamental de € 
600.000,00€ (seiscentos mil euros) no ano 2020.

14 – A despesa referida no número anterior tem cabimento no Capítulo 50, Programa 14: Transportes, 
Obras Públicas e Infraestruturas Tecnológicas, Projeto 14.14: Coesão Territorial, Ação 14.14.1: 
Promoção da Coesão Territorial - Transportes do Orçamento da Região Autónoma dos Açores para 
2020.

15 – A presente resolução entrará em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em Conselho do Governo Regional, em Ponta Delgada, em 08 de abril de 2020. - O 
Presidente do Governo Regional, �as�o �l�dio �lves �ordeiro.



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

 
Grupo de Trabalho do Furacão Lorenzo 

 
 

 
18 – Despacho – Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas 
  















 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

 
Grupo de Trabalho do Furacão Lorenzo 

 
 

 
19 - Resolução do Conselho do Governo n.º 157/2020 de 29 de maio de 2020 
  



I SÉRIE Nº 82 SEXTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2020

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES   GABINETE DE EDIÇÃO DO JORNAL OFICIAL   HTTP://JO.AZORES.GOV.PT   GEJO@AZORES.GOV.PT

Resolução do Conselho do Governo n.º 157/2020 de 29 de maio de 2020

Considerando o regime da cooperação técnica e financeira entre a administração regional e a 
administração local, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 32/2002/A, de 8 de agosto;

Considerando a alteração introduzida no mencionado diploma através do Decreto Legislativo Regional 
n.º 24/2015/A, de 10 de novembro, que procedeu à definição do regime de concessão de auxílios 
financeiros às autarquias locais da Região afetadas por intempéries;

Considerando que podem revestir a modalidade de cooperação financeira os contratos ARAAL 
através dos quais a Região comparticipe os municípios pelos prejuízos causados pela ocorrência de 
intempéries, situações imprevisíveis e excecionais, independentemente de configurarem, ou não, 
situações de calamidade pública;

Considerando que tais contratos revestem a modalidade de cooperação financeira direta nos termos 
do disposto no n.º 3 do artigo 4.º e alínea e) do artigo 6.º, ambos do Decreto Legislativo Regional n.º 32
/2002/A, de 8 de agosto;

Considerando que na sequência dos danos causados pela passagem do furacão Lorenzo, na Região 
Autónoma dos Açores, designadamente no grupo ocidental e central, entre a noite de 1 de outubro e a 
tarde de 2 de outubro de 2019, foi declarada a situação de calamidade, nos termos da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 180/2019, de 8 de novembro;

Considerando que esta intempérie causou danos que se repercutem, nomeadamente, em 
infraestruturas e equipamentos municipais, tornando-se necessário adotar mecanismos destinados a 
repor a normalidade nesta área geográfica e a minimizar as consequências causadas pelo furacão 
Lorenzo;

Considerando que o Orçamento do Estado para 2020, contempla uma transferência financeira 
adicional, destinada aos apoios financeiros necessários ao restabelecimento da normalidade naquela 
área geográfica, em resultado dos danos e prejuízos causados pelo furacão Lorenzo.

Considerando que o Decreto Legislativo Regional n.º 7/2020/A, de 9 de março, veio estabelecer no 
seu artigo 3.º que nas situações de prejuízos ocorridas aquando da passagem do furacão Lorenzo, nos 
dias 1 e 2 de outubro de 2019, a comparticipação financeira direta do Governo Regional a que se refere 
o n.º 3 do artigo 18.º-A e o n.º 5 do artigo 24.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2002/A, de 8 de 
agosto, na sua redação atual, será fixada pelo Conselho do Governo Regional consoante a gravidade ou 
a necessidade das situações objeto de apoio, podendo atingir até 85 % do montante global a investir.

Considerando os relatórios técnicos de avaliação levados a efeito por uma entidade independente no 
sentido de proceder ao apuramento do investimento elegível conducente à celebração de Contratos 
ARAAL com os municípios que sofreram prejuízos causados pela passagem do furacão Lorenzo, bem 
como os relatórios apresentados pelas Câmaras Municipais de Angra do Heroísmo, Horta, Lajes das 
Flores, Lajes do Pico, Madalena e Velas, e selecionadas pela Vice-Presidência do Governo, Emprego e 
Competitividade Empresarial à cooperação financeira direta.

Assim, nos termos do artigo 113.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos 
Açores, e do artigo 3.º, n.º 1, alínea a), artigo 6.º, alínea e), e artigo 18.º-A, todos do Decreto Legislativo 
Regional n.º 32/2002/A, de 8 de agosto, bem como do artigo 3.º do Decreto Legislativo Regional n.º 7
/2020/A, de 9 de março, o Conselho do Governo resolve:

1 - Aprovar a concessão dos apoios financeiros nos termos constantes do quadro anexo à presente 
Resolução, da qual faz parte integrante, no programa de cooperação financeira direta, no âmbito do 
Plano Regional Anual para 2020 Capítulo 50 – Despesas do Plano; Programa 1 - Empresas, Emprego e 
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Eficiência Administrativa; Projeto 1.10 Recuperação dos Efeitos da Intempérie Lorenzo; Ação 1.10.1 
Intempérie Lorenzo - Apoio à recuperação de infraestruturas e equipamentos municipais. 

2 - Prever a comparticipação financeira de € 3.010.360,61 (três milhões, dez mil e trezentos e 
sessenta euros e sessenta e um cêntimo) do Governo Regional às Câmaras Municipais de Angra do 
Heroísmo, Horta, Lajes das Flores, Lajes do Pico, Madalena e Velas, para a recuperação dos efeitos 
causados pelo furacão Lorenzo, em infraestruturas e equipamentos municipais, designadamente, muros 
de proteção e de suporte, pavimentos, edifícios e instalações diversas, equipamentos desportivos e de 
lazer.

3 - Estabelecer que a concretização da comparticipação prevista nesta resolução fica dependente da 
celebração de contrato ARAAL entre a Administração Regional Autónoma, representada pela Vice-
Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial e as Câmaras Municipais de Angra do 
Heroísmo, Horta, Lajes das Flores, Lajes do Pico, Madalena e Velas.

4 - A presente resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em Conselho do Governo Regional, em Ponta Delgada, em 26 de maio de 2020. - O 
Presidente do Governo Regional, �as�o �l�dio �lves �ordeiro.



ANEXO 

COORDENAÇÃO FINANCEIRA  

Entre a Administração Regional e as Câmaras Municipais de Angra do 
Heroísmo, Horta, Lajes das Flores, Lajes do Pico, Madalena e Velas 

 

 

Câmaras Municipais Investimento 
elegível (€) 

Comparticipação da 
VPGECE  (€) 

Angra do Heroísmo 1.548.985,00 1.316.637,25 

Horta 599.182,37 509.305,02 

Lajes das Flores 97.650,00 83.002,50 

Lajes do Pico 594.686,18 505.483,25 

Madalena 408.147,17 346.925,09 

Velas 292.950,00 249.007,50 

TOTAL 3.541.600,72 3.010.360,61 
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Contrato ARAAL n.º 4/2020 de 9 de junho de 2020

Contrato ARAAL de Cooperação

Entre a Vice-Presidência, Emprego e Competitividade Empresarial, representada por Sérgio Humberto 
Rocha de Ávila, na qualidade de Vice-Presidente do Governo Regional, adiante designada por VPECE, 
e a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, representada por José Gabriel do Álamo de Meneses, na 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal, adiante designada por CMAH, é celebrado, ao abrigo do 
disposto nas alíneas ) do n.º 1 do artigo 3.º, do n.º 3 do artigo 4.º e alínea ) do artigo 6.º, n.º 3 do  a e
artigo 18.º-A, todos do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2002/A, de 8 de agosto, e artigo 3.º do 
Decreto Legislativo Regional n.º 7/2020/A, de 9 de março, e na Resolução do Conselho do Governo n.º 
157/2020, de 29 de maio, um contrato ARAAL, na modalidade e forma de cooperação financeira direta, 
que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.ª

Objeto do contrato

O presente contrato tem por objeto fazer face aos prejuízos causados pela passagem do furacão 
Lorenzo, entre a noite de 1 de outubro e a tarde de 2 de outubro de 2019, no concelho de Angra do 
Heroísmo, e que incluem a realização de obras no lugar da Vila Maria e Forte Grande - São Mateus da 
Calheta, Lugar do Biscoitinho - São Mateus da Calheta, Litoral da Freguesia do Porto Judeu: Ponta 
Gorda; Poço do Além; Cruz Canário; Refúgio; Fajã do Fischer – Feteira; Zona Costeira Baía da Salga; e 
Zona de Banhos da Ajuda, Santa Bárbara.

Cláusula 2.ª

Comparticipação financeira

1 - O custo total do financiamento é de € 1 548 985,00 (Um milhão, quinhentos e quarenta e oito mil, 
novecentos e oitenta e cinco euros).

2 - A comparticipação financeira da responsabilidade da VPECE é de € 1 316 637,25 (Um milhão, 
trezentos e dezasseis mil, seiscentos e trinta e sete euros e vinte e cinco cêntimos).

3 - O encargo emergente da comparticipação financeira referida no n.º 2, será suportado pela dotação 
do Plano Regional Anual para 2020 afeta à Direção Regional da Organização e Administração Pública: 
Capítulo 50 – Despesas do Plano; Programa 1 - Empresas, Emprego e Eficiência Administrativa; Projeto 
1.10 Recuperação dos Efeitos da Intempérie Lorenzo; Ação 1.10.1 Intempérie Lorenzo - Apoio à 
recuperação de infraestruturas e equipamentos municipais.

Cláusula 3.ª

Processamento

O processamento a favor da CMAH, a que se refere o n.º 2 da cláusula anterior, será efetuado após a 
apresentação e validação dos documentos comprovativos da despesa correspondente ao objeto do 
presente contrato.
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Cláusula 4.ª

Competências das partes contratantes

1 - Compete à VPECE:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato;
�) Prestar o apoio técnico que lhe for solicitado pela CMAH;
�) Garantir o financiamento do empreendimento abrangido pelo presente contrato no montante 

estabelecido no n.º 2 da cláusula 2.ª;
d) Transferir o montante do financiamento para a CMAH os termos da cláusula anterior;
e) Exercer quaisquer outras funções decorrentes do presente contrato.
2 - Compete à CMAH:
a) Apresentar à VPECE, devidamente discriminados, os documentos justificativos da despesa 

decorrente do empreendimento abrangido pelo presente contrato, após a sua concretização;
�) Cumprir com as obrigações do presente contrato;
�) Não afetar a comparticipação recebida a fim diferente do referido na cláusula 1.ª;
d) Proceder à publicitação de modo adequado que o empreendimento abrangido pelo presente 

contrato é comparticipado pelo Governo Regional no montante estabelecido no n.º 2 da cláusula 2.ª.

Cláusula 5.ª

Estrutura de acompanhamento e controlo

O acompanhamento e controlo da execução do objeto do presente contrato são da responsabilidade 
da VPECE.

Cláusula 6.ª

Sobreposição de financiamento

Caso seja detetado, relativamente ao empreendimento abrangido pelo presente contrato, excesso ou 
sobreposição do financiamento da responsabilidade da VPECE, tendo em conta o valor final do mesmo 
e eventuais participações provenientes de outras entidades, ficará a CMAH obrigada a restituir o 
montante transferido em excesso, acrescido dos juros legais devidos, podendo a VPECE solicitar a 
resolução do contrato, se se tiver verificado conduta dolosa por parte da CMAH.

Cláusula 7.ª

Resolução do contrato

1 - A execução do objeto do presente contrato deverá ficar concluída até 31 de outubro de 2022, sob 
pena de poder ocorrer a resolução do mesmo, ficando a CMAH obrigada a restituir o montante da 
participação da responsabilidade da VPECE já processado e até àquela data não comprovado.

2 - O disposto no número anterior não impede a suspensão da contagem do prazo aí previsto, desde 
que por motivo não imputável à CMAH e mediante pedido desta, devidamente justificado, dirigido ao 
Vice-Presidente do Governo Regional.
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Cláusula 8.ª

Vigência do contrato

O presente contrato inicia a sua vigência no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até o dia 31 
de dezembro de 2022.

29 de maio de 2020. - O Vice-Presidente do Governo Regional, . - O ��r�io �u��erto �o��a de �vila
Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, .�os� Ga�riel do �la�o de �eneses
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Grupo de Trabalho do Furacão Lorenzo 

 
 

 
21 - Contrato ARAAL n.º 5/2020 de 16 de junho de 2020 
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Contrato ARAAL n.º 5/2020 de 16 de junho de 2020

Contrato ARAAL de Cooperação

Entre a Vice-Presidência, Emprego e Competitividade Empresarial, representada por Sérgio Humberto 
Rocha de Ávila, na qualidade de Vice-Presidente do Governo Regional, adiante designada por VPECE, 
e a Câmara Municipal da Madalena, representada por José António Marcos Soares, na qualidade de 
Presidente da Câmara Municipal, adiante designada por CMM, é celebrado, ao abrigo do disposto nas 
alíneas do n.º 1 do artigo 3.º, do n.º 3 do artigo 4.º e alínea  do artigo 6.º, n.º 3 do artigo 18.º-A,  a� e�
todos do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2002/A, de 8 de agosto, e artigo 3.º do Decreto Legislativo 
Regional n.º 7/2020/A, de 9 de março, e na Resolução do Conselho do Governo n.º 157/2020, de 29 de 
maio, um contrato ARAAL, na modalidade e forma de cooperação financeira direta, que se rege pelas 
cláusulas seguintes:

Cláusula 1.ª

(Objeto do contrato)

O presente contrato tem por objeto fazer face aos prejuízos causados pela passagem do furacão 
Lorenzo, entre a noite de 1 de outubro e a tarde de 2 de outubro de 2019,no concelho da Madalena, e 
que incluem a realização de obras no Largo Cardeal Costa Nunes, Rua Rodrigo Guerra, Areia Larga, 
Caminho da costa, Lajido da Criação Velha, Piscina da Criação Velha (Laja das rosas), Guindaste, 
Candelária, Caminho Campo Raso, Pontinha, Areeiro, Zona Balnear São Mateus, Campo de futebol do 
Estádio Bom Jesus, Rua do Porto Novo, São Mateus, Poço de maré e trilho de acesso e acesso ao 
“Caizinho “.

Cláusula 2.ª

(Comparticipação financeira)

1 - O custo total do financiamento é de € 408 147,17 (quatrocentos e oito mil, cento e quarenta e sete 
euros e dezassete cêntimos).

2 - A comparticipação financeira da responsabilidade da VPECE é de € 346 925,09 (trezentos e 
quarenta e seis mil, novecentos e vinte e cinco euros e nove cêntimos).

3 - O encargo emergente da comparticipação financeira referida no n.º 2, será suportado pela dotação 
do Plano Regional Anual para 2020 afeta à Direção Regional da Organização e Administração Pública: 
Capítulo 50 – Despesas do Plano; Programa 1 - Empresas, Emprego e Eficiência Administrativa; Projeto 
1.10 Recuperação dos Efeitos da Intempérie Lorenzo; Ação 1.10.1 Intempérie Lorenzo - Apoio à 
recuperação de infraestruturas e equipamentos municipais. 

Cláusula 3.ª

(Processamento)

O processamento a favor da CMM, a que se refere o n.º 2 da cláusula anterior, será efetuado após a 
apresentação e validação dos documentos comprovativos da despesa correspondente ao objeto do 
presente contrato.
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Cláusula 4.ª

(Competências das partes contratantes)

1 - Compete à VPECE:
a� Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato;
�� Prestar o apoio técnico que lhe for solicitado pela CMM;
�� Garantir o financiamento do empreendimento abrangido pelo presente contrato no montante 

estabelecido no n.º 2 da cláusula 2.ª;
d� Transferir o montante do financiamento para a CMM os termos da cláusula anterior;
e� Exercer quaisquer outras funções decorrentes do presente contrato.
2 - Compete à CMM:
a� Apresentar à VPECE, devidamente discriminados, os documentos justificativos da despesa 

decorrente do empreendimento abrangido pelo presente contrato, após a sua concretização;
�� Cumprir com as obrigações do presente contrato;
�� Não afetar a comparticipação recebida a fim diferente do referido na cláusula 1.ª;
d�Proceder à publicitação de modo adequado que o empreendimento abrangido pelo presente 

contrato é comparticipado pelo Governo Regional no montante estabelecido no n.º 2 da cláusula 2.ª.

Cláusula 5.ª

(Estrutura de acompanhamento e controlo)

O acompanhamento e controlo da execução do objeto do presente contrato são da responsabilidade 
da VPECE. 

Cláusula 6.ª

(Sobreposição de financiamento)

Caso seja detetado, relativamente ao empreendimento abrangido pelo presente contrato, excesso ou 
sobreposição do financiamento da responsabilidade da VPECE, tendo em conta o valor final do mesmo 
e eventuais participações provenientes de outras entidades, ficará a CMM obrigada a restituir o 
montante transferido em excesso, acrescido dos juros legais devidos, podendo a VPECE solicitar a 
resolução do contrato, se se tiver verificado conduta dolosa por parte da CMM.

Cláusula 7.ª

(Resolução do contrato)

1 - A execução do objeto do presente contrato deverá ficar concluída até 30 de novembro de 2020, 
sob pena de poder ocorrer a resolução do mesmo, ficando a CMM obrigada a restituir o montante da 
participação da responsabilidade da VPECE já processado e até àquela data não comprovado.

2 - O disposto no número anterior não impede a suspensão da contagem do prazo aí previsto, desde 
que por motivo não imputável à CMM e mediante pedido desta, devidamente justificado, dirigido ao Vice-
Presidente do Governo Regional.

Cláusula 8.ª

(Vigência do contrato)

O presente contrato inicia a sua vigência no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até o dia 31 
de dezembro de 2020.
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29 de maio de 2020. - O Vice-Presidente do Governo Regional, . - O ��r�io �u��erto �o��a de �vila
Presidente da Câmara Municipal da Madalena, �os� �nt�nio �ar�os �oares.
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Contrato ARAAL n.º 6/2020 de 17 de junho de 2020

Contrato ARAAL de Cooperação

Entre a Vice-Presidência, Emprego e Competitividade Empresarial, representada por Sérgio Humberto 
Rocha de Ávila, na qualidade de Vice-Presidente do Governo Regional, adiante designada por VPECE, 
e a Câmara Municipal da Horta, representada por José Leonardo Goulart da Silva, na qualidade de 
Presidente da Câmara Municipal, adiante designada por CMH, é celebrado, ao abrigo do disposto nas 
alíneas ) do n.º 1 do artigo 3.º, do n.º 3 do artigo 4.º e alínea ) do artigo 6.º, n.º 3 do artigo 18.º-A,  a e
todos do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2002/A, de 8 de agosto, e artigo 3.º do Decreto Legislativo 
Regional n.º 7/2020/A, de 9 de março, e na Resolução do Conselho do Governo n.º 157/2020, de 29 de 
maio, um contrato ARAAL, na modalidade e forma de cooperação financeira direta, que se rege pelas 
cláusulas seguintes:

Cláusula 1.ª

Objeto do contrato

O presente contrato tem por objeto fazer face aos prejuízos causados pela passagem do furacão 
Lorenzo, entre a noite de 1 de outubro e a tarde de 2 de outubro de 2019, na ilha do Faial, e que incluem 
a realização de obras no Caminho do Porto - Feteira, Canada da Igreja - Feteira, Rua da Igreja - Feteira, 
Parque Infantil - Feteira, Avenida Tenente Simas - Varadouro, Caminho da Piscina - Varadouro, edifício 
do Município junto às Termas do Varadouro, Piscina Municipal, armazéns municipais, sinalização, Zona 
de Lazer da Feteira, cobertura do pavilhão desportivo municipal - Castelo Branco, estudos e projetos.

Cláusula 2.ª

Comparticipação financeira

1 - O custo total do financiamento é de € 599 182,37 (quinhentos e noventa e nove mil, cento e oitenta 
e dois euros e trinta e sete cêntimos).

2 - A comparticipação financeira da responsabilidade da VPECE é de € 509 305,02 (quinhentos e 
nove mil, trezentos e cinco euros e dois cêntimos).

3 - O encargo emergente da comparticipação financeira referida no n.º 2, será suportado pela dotação 
do Plano Regional Anual para 2020 afeta à Direção Regional da Organização e Administração Pública: 
Capítulo 50 – Despesas do Plano; Programa 1 - Empresas, Emprego e Eficiência Administrativa; Projeto 
1.10 Recuperação dos Efeitos da Intempérie Lorenzo; Ação 1.10.1 Intempérie Lorenzo - Apoio à 
recuperação de infraestruturas e equipamentos municipais.

Cláusula 3.ª

Processamento

O processamento a favor da CMH, a que se refere o n.º 2 da cláusula anterior, será efetuado após a 
apresentação e validação dos documentos comprovativos da despesa correspondente ao objeto do 
presente contrato.
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Cláusula 4.ª

Competências das partes contratantes

1 - Compete à VPECE:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato;
�) Prestar o apoio técnico que lhe for solicitado pela CMH;
�) Garantir o financiamento do empreendimento abrangido pelo presente contrato no montante 

estabelecido no n.º 2 da cláusula 2.ª;
d) Transferir o montante do financiamento para a CMH os termos da cláusula anterior;
e) Exercer quaisquer outras funções decorrentes do presente contrato.
2 - Compete à CMH:
a) Apresentar à VPECE, devidamente discriminados, os documentos justificativos da despesa 

decorrente do empreendimento abrangido pelo presente contrato, após a sua concretização;
�) Cumprir com as obrigações do presente contrato;
�) Não afetar a comparticipação recebida a fim diferente do referido na cláusula 1.ª;
d) Proceder à publicitação de modo adequado que o empreendimento abrangido pelo presente 

contrato é comparticipado pelo Governo Regional no montante estabelecido no n.º 2 da cláusula 2.ª.

Cláusula 5.ª

Estrutura de acompanhamento e controlo

O acompanhamento e controlo da execução do objeto do presente contrato são da responsabilidade 
da VPECE.

Cláusula 6.ª

Sobreposição de financiamento

Caso seja detetado, relativamente ao empreendimento abrangido pelo presente contrato, excesso ou 
sobreposição do financiamento da responsabilidade da VPECE, tendo em conta o valor final do mesmo 
e eventuais participações provenientes de outras entidades, ficará a CMH obrigada a restituir o montante 
transferido em excesso, acrescido dos juros legais devidos, podendo a VPECE solicitar a resolução do 
contrato, se se tiver verificado conduta dolosa por parte da CMH.

Cláusula 7.ª

Resolução do contrato

1 - A execução do objeto do presente contrato deverá ficar concluída até 30 de novembro de 2020, 
sob pena de poder ocorrer a resolução do mesmo, ficando a CMH obrigada a restituir o montante da 
participação da responsabilidade da VPECE já processado e até àquela data não comprovado.

2 - O disposto no número anterior não impede a suspensão da contagem do prazo aí previsto, desde 
que por motivo não imputável à CMH e mediante pedido desta, devidamente justificado, dirigido ao Vice-
Presidente do Governo Regional.

Cláusula 8.ª

Vigência do contrato

O presente contrato inicia a sua vigência no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até o dia 31 
de dezembro de 2020.
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29 de maio de 2020. - O Vice-Presidente do Governo Regional, . - O ��r�io �u��erto �o��a de �vila
Presidente da Câmara Municipal da Horta, .�os� �eonardo Goulart da �ilva
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Contrato ARAAL n.º 7/2020 de 17 de junho de 2020

Entre a Vice-Presidência, Emprego e Competitividade Empresarial, representada por Sérgio Humberto 
Rocha de Ávila, na qualidade de Vice-Presidente do Governo Regional, adiante designada por VPECE, 
e a Câmara Municipal de Velas, representada por Luís Virgílio de Sousa da Silveira, na qualidade de 
Presidente da Câmara Municipal, adiante designada por CMV, é celebrado, ao abrigo do disposto nas 
alíneas do n.º 1 do artigo 3.º, do n.º 3 do artigo 4.º e alínea  do artigo 6.º, n.º 3 do artigo 18.º-A,  a� e�
todos do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2002/A, de 8 de agosto, e artigo 3.º do Decreto Legislativo 
Regional n.º 7/2020/A, de 9 de março, e na Resolução do Conselho do Governo n.º 157/2020, de 29 de 
maio, um contrato ARAAL, na modalidade e forma de cooperação financeira direta, que se rege pelas 
cláusulas seguintes:

Cláusula 1.ª

Objeto do contrato

O presente contrato tem por objeto fazer face aos prejuízos causados pela passagem do furacão 
Lorenzo, entre a noite de 1 de outubro e a tarde de 2 de outubro de 2019, no concelho de Velas, e que 
incluem a realização de obras no Caminho de Acesso à Fajã do João Dias, valetas de escoamento das 
águas pluviais, paredes de suporte da via e pavimento; na base da Fajã do João Dias, paredes do 
acesso público municipal, instalações públicas sanitárias e de arrumos junto à Ermida, bem como algum 
mobiliário urbano como bancos e mesas de lazer junto ao areal, sinalização de informação turística, 
entre outros pequenos equipamentos adstritos à rede de distribuição pública de água, nomeadamente o 
pequeno reservatório; e no Edifício Sol, que alberga a Junta de Freguesia dos Rosais, a Casa do Povo 
dos Rosais e CNE dos Rosais.

Cláusula 2.ª

Comparticipação financeira

1 - O custo total do financiamento é de € 292 950,00 (duzentos e noventa e dois mil, novecentos e 
cinquenta euros).

2 - A comparticipação financeira da responsabilidade da VPECE é de € 249 007,50 (duzentos e 
quarenta e nove mil, sete euros e cinquenta cêntimos).

3 - O encargo emergente da comparticipação financeira referida no n.º 2, será suportado pela dotação 
do Plano Regional Anual para 2020 afeta à Direção Regional da Organização e Administração Pública: 
Capítulo 50 – Despesas do Plano; Programa 1 - Empresas, Emprego e Eficiência Administrativa; Projeto 
1.10 Recuperação dos Efeitos da Intempérie Lorenzo; Ação 1.10.1 Intempérie Lorenzo - Apoio à 
recuperação de infraestruturas e equipamentos municipais. 

Cláusula 3.ª

Processamento

O processamento a favor da CMV, a que se refere o n.º 2 da cláusula anterior, será efetuado após a 
apresentação e validação dos documentos comprovativos da despesa correspondente ao objeto do 
presente contrato.
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Cláusula 4.ª

Competências das partes contratantes

1 - Compete à VPECE:
a� Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato;
�� Prestar o apoio técnico que lhe for solicitado pela CMV;
�� Garantir o financiamento do empreendimento abrangido pelo presente contrato no montante 

estabelecido no n.º 2 da cláusula 2.ª;
d�Transferir o montante do financiamento para a CMV os termos da cláusula anterior;
e�Exercer quaisquer outras funções decorrentes do presente contrato.
2 - Compete à CMV:
a� Apresentar à VPECE, devidamente discriminados, os documentos justificativos da despesa 

decorrente do empreendimento abrangido pelo presente contrato, após a sua concretização;
��Cumprir com as obrigações do presente contrato;
�� Não afetar a comparticipação recebida a fim diferente do referido na cláusula 1.ª;
d� Proceder à publicitação de modo adequado que o empreendimento abrangido pelo presente 

contrato é comparticipado pelo Governo Regional no montante estabelecido no n.º 2 da cláusula 2.ª.

Cláusula 5.ª

Estrutura de acompanhamento e controlo

O acompanhamento e controlo da execução do objeto do presente contrato são da responsabilidade 
da VPECE. 

Cláusula 6.ª

Sobreposição de financiamento

Caso seja detetado, relativamente ao empreendimento abrangido pelo presente contrato, excesso ou 
sobreposição do financiamento da responsabilidade da VPECE, tendo em conta o valor final do mesmo 
e eventuais participações provenientes de outras entidades, ficará a CMV obrigada a restituir o montante 
transferido em excesso, acrescido dos juros legais devidos, podendo a VPECE solicitar a resolução do 
contrato, se se tiver verificado conduta dolosa por parte da CMV.

Cláusula 7.ª

Resolução do contrato

1 - A execução do objeto do presente contrato deverá ficar concluída até 30 de novembro de 2020, 
sob pena de poder ocorrer a resolução do mesmo, ficando a CMV obrigada a restituir o montante da 
participação da responsabilidade da VPECE já processado e até àquela data não comprovado.

2 - O disposto no número anterior não impede a suspensão da contagem do prazo aí previsto, desde 
que por motivo não imputável à CMV e mediante pedido desta, devidamente justificado, dirigido ao Vice-
Presidente do Governo Regional.
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Cláusula 8.ª

Vigência do contrato

O presente contrato inicia a sua vigência no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até o dia 31 
de dezembro de 2020.

29 de maio de 2020. - O Vice-Presidente do Governo Regional, - O ��r�io �u��erto �o��a de �vila. 
Presidente da Câmara Municipal de Velas, �u�s �ir��lio de �ousa da �ilveira.
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Contrato ARAAL n.º 9/2020 de 22 de junho de 2020

Contrato ARAAL de Cooperação

Entre a Vice-Presidência, Emprego e Competitividade Empresarial, representada por Sérgio Humberto 
Rocha de Ávila, na qualidade de Vice-Presidente do Governo Regional, adiante designada por VPECE, 
e a Câmara Municipal de Lajes do Pico, representada por Roberto Manuel Medeiros Silva, na qualidade 
de Presidente da Câmara Municipal, adiante designada por CMLP, é celebrado, ao abrigo do disposto 
nas alíneas  do n.º 1 do artigo 3.º, do n.º 3 do artigo 4.º e alínea  do artigo 6.º, n.º 3 do artigo 18.º-A, a� e�
todos do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2002/A, de 8 de agosto, e artigo 3.º do Decreto Legislativo 
Regional n.º 7/2020/A, de 9 de março, e na Resolução do Conselho do Governo n.º 157/2020, de 29 de 
maio, um contrato ARAAL, na modalidade e forma de cooperação financeira direta, que se rege pelas 
cláusulas seguintes:

Cláusula 1.ª

(Objeto do contrato)

O presente contrato tem por objeto fazer face aos prejuízos causados pela passagem do furacão 
Lorenzo, entre a noite de 1 de outubro e a tarde de 2 de outubro de 2019, no concelho das Lajes do 
Pico, e que incluem a realização de obras na Zona Balnear da Manhenha – Piedade, Zona Balnear
/acesso à área de Lazer do Portinho da Feteira – Calheta do Nesquim; Campo de vólei / futebol na Zona 
Balnear da Poça das Mujas – Calheta do Nesquim; Zona Balnear e de Lazer da Aguada – Ribeiras; 
Caminho dos Biscoitos – Ribeiras; Baía da Arruda – São João; Zona Balnear e de Lazer do Poço 
Verdoso - São João; Caminho de Baixo (Caminho da Fonte) – Lajes; Zona Balnear da Fonte - Lajes, que 
inclui via de acesso e área envolvente e reconstrução de muro de suporte e de barreira para o mar; casa 
da bomba da fonte/miradouro, espaço de merendas da Fonte, balneários e campo de vólei/futebol; 
muros na Rua do Castelo – Lajes; SIBIL – Centro de Artes e Ciências do Mar (Antiga Fábrica da baleia) 
– Lajes; Zona do Portinho e muro de contenção da Rua do Castelo – Lajes; Forte de Santa Catarina - 
Lajes; área do Penedo Negro – Vila das Lajes; avenida marginal – Vila das Lajes; piscina de Santa Cruz 
- Ribeiras; e estudos, projetos e fiscalização.

Cláusula 2.ª

(Comparticipação financeira)

1 - O custo total do financiamento é de € 594 686,18 (quinhentos e noventa e quatro mil, seiscentos e 
oitenta e seis euros e dezoito cêntimos).

2 - A comparticipação financeira da responsabilidade da VPECE é de € 505 483,25 (quinhentos e 
cinco mil, quatrocentos e oitenta e três euros e vinte e cinco cêntimos).

3 - O encargo emergente da comparticipação financeira referida no n.º 2, será suportado pela dotação 
do Plano Regional Anual para 2020 afeta à Direção Regional da Organização e Administração Pública: 
Capítulo 50 – Despesas do Plano; Programa 1 - Empresas, Emprego e Eficiência Administrativa; Projeto 
1.10 Recuperação dos Efeitos da Intempérie Lorenzo; Ação 1.10.1 Intempérie Lorenzo - Apoio à 
recuperação de infraestruturas e equipamentos municipais.
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Cláusula 3.ª

(Processamento)

O processamento a favor da CMLP, a que se refere o n.º 2 da cláusula anterior, será efetuado após a 
apresentação e validação dos documentos comprovativos da despesa correspondente ao objeto do 
presente contrato.

Cláusula 4.ª

(Competências das partes contratantes)

1 - Compete à VPECE:
a� Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato;
�� Prestar o apoio técnico que lhe for solicitado pela CMLP;
�� Garantir o financiamento do empreendimento abrangido pelo presente contrato no montante 

estabelecido no n.º 2 da cláusula 2.ª;
d� Transferir o montante do financiamento para a CMLP os termos da cláusula anterior;
e� Exercer quaisquer outras funções decorrentes do presente contrato.
2 - Compete à CMLP:
a� Apresentar à VPECE, devidamente discriminados, os documentos justificativos da despesa 

decorrente do empreendimento abrangido pelo presente contrato, após a sua concretização;
�� Cumprir com as obrigações do presente contrato;
�� Não afetar a comparticipação recebida a fim diferente do referido na cláusula 1.ª;
d� Proceder à publicitação de modo adequado que o empreendimento abrangido pelo presente 

contrato é comparticipado pelo Governo Regional no montante estabelecido no n.º 2 da cláusula 2.ª.

Cláusula 5.ª

(Estrutura de acompanhamento e controlo)

O acompanhamento e controlo da execução do objeto do presente contrato são da responsabilidade 
da VPECE. 

Cláusula 6.ª

(Sobreposição de financiamento)

Caso seja detetado, relativamente ao empreendimento abrangido pelo presente contrato, excesso ou 
sobreposição do financiamento da responsabilidade da VPECE, tendo em conta o valor final do mesmo 
e eventuais participações provenientes de outras entidades, ficará a CMLP obrigada a restituir o 
montante transferido em excesso, acrescido dos juros legais devidos, podendo a VPECE solicitar a 
resolução do contrato, se se tiver verificado conduta dolosa por parte da CMLP.

Cláusula 7.ª

(Resolução do contrato)

1 - A execução do objeto do presente contrato deverá ficar concluída até 30 de novembro de 2020, 
sob pena de poder ocorrer a resolução do mesmo, ficando a CMLP obrigada a restituir o montante da 
participação da responsabilidade da VPECE já processado e até àquela data não comprovado.
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2 - O disposto no número anterior não impede a suspensão da contagem do prazo aí previsto, desde 
que por motivo não imputável à CMLP e mediante pedido desta, devidamente justificado, dirigido ao 
Vice-Presidente do Governo Regional.

Cláusula 8.ª

(Vigência do contrato)

O presente contrato inicia a sua vigência no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até o dia 31 
de dezembro de 2020.

29 de maio de 2020. - O Vice-Presidente do Governo Regional, . - O ��r�io �u��erto �o��a de �vila
Presidente da Câmara Municipal de Lajes do Pico, �o�erto �anuel �edeiros �ilva.



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
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Contrato ARAAL n.º 3/2020 de 26 de maio de 2020

Contrato ARAAL de Colaboração

Entre a Vice-Presidência, Emprego e Competitividade Empresarial, representada por Sérgio Humberto 
Rocha de Ávila, na qualidade de Vice-Presidente do Governo Regional, e a Câmara Municipal de Lajes 
do Pico, representada por Roberto Manuel Medeiros Silva, na qualidade de Presidente da Câmara 
Municipal, adiante designada por CMLP, é celebrado, ao abrigo do disposto na alínea  do n.º 1 do ��
artigo 3.º e da alínea  do n.º 1 do artigo 19.º, ambos do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2002/A, de a�
8 de agosto, um contrato ARAAL de colaboração, que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.ª

(Objeto do contrato)

O presente contrato tem por objeto a realização das obras a seguir discriminadas na sequência dos 
danos causados pela passagem do furacão Lorenzo, na Região Autónoma dos Açores, entre a noite de 
dia 1 de outubro e a tarde de dia 2 de outubro de 2019: 

- Zona Balnear da Poça das Mujas, freguesia da Calheta do Nesquim, que incluem a via de acesso à 
área balnear e respetivos taludes envolventes, o bar, área de estacionamento, caminho de acesso à 
Poça Solário e balneários;

- Zona Balnear da Ponta do Admoiro, freguesia de São João, que inclui limpeza dos escombros e 
detritos na área afetada dos acessos do campo de jogos, inclui área junto das instalações sanitárias; 
pavimentação e regularização do Caminho com bagacina; fornecimento e colocação de bagacina 
vermelha crivada em passeio junto ao campo de jogos; equipamento desportivo do campo (balizas, 
postes e redes); rede de vedação; trabalhos de reparação de alvenaria dos muretes do campo e 
pavimento na área do solário; fornecimento e aplicação de lancil; execução de paredes dobradas em 
basalto; colocação de areia no campo de jogos; e pavimentação com base de betão e calhau rolado.

- Zona de Lazer e Balnear das Arinhas, freguesia de São João, que inclui: limpeza de escombros e 
detritos na área afetada junto das instalações sanitárias; pavimentação com base de betão e calhau 
rolado; reparação de pavimentação em betão; equipamento de apoio na zona de lazer (mesas, bancos, 
papeleiras); fornecimento e instalação de mesa e mais dois bancos na zona de lazer; instalação 
sanitária (tubagens, portas, equipamento sanitário) e fornecimento de portas; trabalhos de reparação de 
pavimento na área do solário; fornecimento e colocação de betão no pavimento do solário; reparação de 
corrimão; e execução de parede dobrada em basalto.

Cláusula 2.ª

(Comparticipação financeira)

1. O valor total previsto do investimento é de € 239 270,96 (duzentos e trinta e nove mil, duzentos e 
setenta euros e noventa e seis cêntimos).

2. Cabe ao Governo Regional, através da VPECE, a comparticipação financeira no valor de € 
203 380,32 (duzentos e três mil, trezentos e oitenta euros e trinta e dois cêntimos), correspondente a 
85% do total do investimento referido no número anterior.

3. Cabe à CMLP a participação financeira no valor de € 35 890,65 (trinta e cinco mil, oitocentos e 
noventa euros e sessenta e cinco cêntimos), correspondendo a 15% do valor total do investimento.
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4. O encargo emergente da comparticipação financeira referida no n.º 2, será suportado pela dotação 
do Plano Regional Anual para 2020 afeta à Direção Regional da Organização e Administração Pública: 
Capítulo 50 – Despesas do Plano; Programa 1 - Empresas, Emprego e Eficiência Administrativa; Projeto 
1.10 Recuperação dos Efeitos da Intempérie Lorenzo; Ação 1.10.1 Intempérie Lorenzo - Apoio à 
recuperação de infraestruturas e equipamentos municipais. Apoio financeiro aos municípios das Lajes 
das Flores, das Velas, da Madalena do Pico, das Lajes do Pico, da Horta e de Angra do Heroísmo para 
a recuperação dos efeitos do furacão em infraestruturas e equipamentos municipais, designadamente, 
muros de proteção e de suporte, pavimentos, edifícios e instalações diversas, equipamentos desportivos 
e de lazer.

Cláusula 3.ª

(Processamento)

O processamento a favor da CMLP, a que se refere a cláusula anterior, será efetuado após a 
apresentação e validação dos documentos comprovativos da despesa correspondente ao objeto do 
presente contrato.

Cláusula 4.ª

(Competências das partes contratantes)

1. Compete à VPECE:
a� Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato;
�� Análise e apreciação de autos de medição e/ou relatórios de execução das obras; 
�� Garantir o financiamento abrangido pelo presente contrato no montante estabelecido no n.º 2 da 

cláusula 2.ª;
d� Transferir os montantes de financiamento para a CMLP, nos termos da cláusula 3.ª;
e� Conferir os autos de medição e os demais documentos justificativos da despesa;
��Exercer quaisquer outras funções decorrentes do presente contrato.
2. Compete à CMLP:
a� Adjudicar, nos termos das regras de contratação pública legalmente aplicáveis, o projeto e todos os 

trabalhos necessários à execução do mesmo;
�� Satisfazer os pagamentos regulares aos adjudicatários (empreiteiros e outros fornecedores), tendo 

presentes os autos de medição dos trabalhos já executados, bem como proceder aos adiantamentos 
solicitados nos termos legais;

c) Não afetar a comparticipação recebida a fim diferente do referido na cláusula 1ª;
d� Apresentar à VPECE os autos de medição ou outros documentos justificativos da execução 

financeira de todos os trabalhos e serviços adjudicados;
e� Remeter à VPECE os relatórios finais de execução do projeto objeto do financiamento previsto no 

presente contrato;
�� Fornecer à VPECE todos os elementos necessários à elaboração dos relatórios da responsabilidade 

desta;
�� Proceder à publicitação de modo adequado que a realização das ações objeto do presente contrato 

é financiada pelo Governo Regional.
�� Cumprir com as obrigações do presente contrato.
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Cláusula 5.ª

(Estrutura de acompanhamento e controlo)

O acompanhamento e controlo da execução do objeto do presente contrato são da responsabilidade 
da VPECE.

Cláusula 6.ª

(Resolução do Contrato)

1. A execução do objeto do presente contrato deverá ficar concluída até 30 de novembro de 2020, sob 
pena de poder ocorrer a resolução do mesmo, ficando a CMLP obrigada a restituir o montante da 
participação da responsabilidade da VPECE já processado e até àquela data não comprovado.

2. O disposto no número anterior não impede a suspensão da contagem do prazo aí previsto, desde 
que por motivo não imputável à CMLP e mediante pedido desta, devidamente justificado, dirigido ao 
Vice-Presidente do Governo Regional.

Cláusula 7.ª

(Vigência do Contrato)

O presente contrato tem início no dia seguinte à data da sua publicação e vigora até 31 de dezembro 
de 2020.

19 de maio de 2020. - O Vice-Presidente do Governo Regional, .- O ��r�io �u��erto �o��a de �vila
Presidente da Câmara Municipal de Lajes do Pico, �o�erto �anuel �edeiros �ilva.
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Contrato ARAAL n.º 10/2020 de 5 de agosto de 2020

Contrato ARAAL de Cooperação

Entre a Vice-Presidência, Emprego e Competitividade Empresarial, representada por Sérgio Humberto 
Rocha de Ávila, na qualidade de Vice-Presidente do Governo Regional, adiante designada por VPECE, 
e a Câmara Municipal das Lajes das Flores, representada por Luís Carlos Martins Maciel, na qualidade 
de Presidente da Câmara Municipal, adiante designada por CMLF, é celebrado, ao abrigo do disposto 
nas alíneas  do n.º 1 do artigo 3.º, do n.º 3 do artigo 4.º e alínea  do artigo 6.º, n.º 3 do artigo 18.º-A, a� e�
todos do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2002/A, de 8 de agosto, e artigo 3.º do Decreto Legislativo 
Regional n.º 7/2020/A, de 9 de março, e na Resolução do Conselho do Governo n.º 157/2020, de 29 de 
maio, um contrato ARAAL, na modalidade e forma de cooperação financeira direta, que se rege pelas 
cláusulas seguintes:

Cláusula 1.ª

(Objeto do contrato)

O presente contrato tem por objeto fazer face aos prejuízos causados pela passagem do furacão 
Lorenzo, entre a noite de 1 de outubro e a tarde de 2 de outubro de 2019, no concelho de Lajes das 
Flores, e que incluem a realização de obras de reparação da Avenida da Fajã Grande, incluindo muros, 
passeios e asfalto.

Cláusula 2.ª

(Comparticipação financeira)

1 - O custo total do financiamento é de € 97 650,00 (noventa e sete mil, seiscentos e cinquenta euros).
2 - A comparticipação financeira da responsabilidade da VPECE é de € 83 002,50 (oitenta e três mil 

euros e dois euros e cinquenta cêntimos).
3 - O encargo emergente da comparticipação financeira referida no n.º 2, será suportado pela dotação 

do Plano Regional Anual para 2020 afeta à Direção Regional da Organização e Administração Pública: 
Capítulo 50 – Despesas do Plano; Programa 1 - Empresas, Emprego e Eficiência Administrativa; Projeto 
1.10 Recuperação dos Efeitos da Intempérie Lorenzo; Ação 1.10.1 Intempérie Lorenzo - Apoio à 
recuperação de infraestruturas e equipamentos municipais. 

Cláusula 3.ª

(Processamento)

O processamento a favor da CMLF, a que se refere o n.º 2 da cláusula anterior, será efetuado após a 
apresentação e validação dos documentos comprovativos da despesa correspondente ao objeto do 
presente contrato.

Cláusula 4.ª

(Competências das partes contratantes)

1 - Compete à VPECE:
a� Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato;
�� Prestar o apoio técnico que lhe for solicitado pela CMLF;
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��Garantir o financiamento do empreendimento abrangido pelo presente contrato no montante 
estabelecido no n.º 2 da cláusula 2.ª;

d� Transferir o montante do financiamento para a CMLF os termos da cláusula anterior;
e� Exercer quaisquer outras funções decorrentes do presente contrato.
2 - Compete à CMLF:
a� Apresentar à VPECE, devidamente discriminados, os documentos justificativos da despesa 

decorrente do empreendimento abrangido pelo presente contrato, após a sua concretização;
�� Cumprir com as obrigações do presente contrato;
�� Não afetar a comparticipação recebida a fim diferente do referido na cláusula 1.ª;
d� Proceder à publicitação de modo adequado que o empreendimento abrangido pelo presente 

contrato é comparticipado pelo Governo Regional no montante estabelecido no n.º 2 da cláusula 2.ª.

Cláusula 5.ª

(Estrutura de acompanhamento e controlo)

O acompanhamento e controlo da execução do objeto do presente contrato são da responsabilidade 
da VPECE. 

Cláusula 6.ª

(Sobreposição de financiamento)

Caso seja detetado, relativamente ao empreendimento abrangido pelo presente contrato, excesso ou 
sobreposição do financiamento da responsabilidade da VPECE, tendo em conta o valor final do mesmo 
e eventuais participações provenientes de outras entidades, ficará a CMLF obrigada a restituir o 
montante transferido em excesso, acrescido dos juros legais devidos, podendo a VPECE solicitar a 
resolução do contrato, se se tiver verificado conduta dolosa por parte da CMLF.

Cláusula 7.ª

(Resolução do contrato)

1 - A execução do objeto do presente contrato deverá ficar concluída até 31 de março de 2021, sob 
pena de poder ocorrer a resolução do mesmo, ficando a CMLF obrigada a restituir o montante da 
participação da responsabilidade da VPECE já processado e até àquela data não comprovado.

2 - O disposto no número anterior não impede a suspensão da contagem do prazo aí previsto, desde 
que por motivo não imputável à CMLF e mediante pedido desta, devidamente justificado, dirigido ao 
Vice-Presidente do Governo Regional.

Cláusula 8.ª

(Vigência do contrato)

O presente contrato inicia a sua vigência no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até o dia 31 
de maio de 2021.

16 de junho de 2020. - O Vice-Presidente do Governo Regional, . - O ��r�io �u��erto �o��a de �vila
Presidente da Câmara Municipal das Lajes das Flores, �u�s �arlos �artins �a�iel. 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 180/2019

Sumário: Declara, para efeitos de reposição da normalidade na respetiva área geográfica, 
a situação de calamidade na Região Autónoma dos Açores, em consequência dos 
danos causados pelo furacão Lorenzo.

Entre a noite de dia 1 de outubro e a tarde de dia 2 de outubro de 2019, a Região Autónoma 
dos Açores foi fustigada pelo furacão Lorenzo.

Esta intempérie causou danos naquela região que se repercutem, sobretudo, em habitações, 
explorações agrícolas, equipamentos de apoio à pesca e empreendimentos de comércio e serviços.

Adicionalmente, o furacão Lorenzo, em consequência da forte ondulação que originou, provocou 
também danos significativos em infraestruturas rodoviárias, portuárias e de apoio portuário.

Depois de uma primeira fase de resposta, por parte das entidades competentes, nos dias que 
se seguiram ao furacão Lorenzo, e que assegurou o restabelecimento das infraestruturas e equipa-
mentos essenciais à vida das populações, urge agora adotar mecanismos destinados a repor a nor-
malidade naquela área geográfica e a minimizar as consequências causadas pelo furacão Lorenzo.

Sem prejuízo da necessidade de se proceder ao apuramento e à quantificação exata dos 
danos causados pelo mencionado furacão, é desde já possível afirmar que a extensão e os efeitos 
dos danos existentes conferem à situação um caráter de excecionalidade, que exige a adoção de 
medidas adequadas que permitam a criação de condições que assegurem a reposição da norma-
lidade de forma célere e eficaz.

Atento o exposto, e considerando a especificidade, excecionalidade e dimensão dos danos 
causados pelo furacão Lorenzo em diversas ilhas do Arquipélago dos Açores, estão reunidas as 
condições para que se declare, ao abrigo do artigo 19.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho (Lei de 
Bases da Proteção Civil), a situação de calamidade.

Assim:
Nos termos do artigo 19.º da Lei de Bases da Proteção Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, 

de 3 de julho, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 — Declarar, em consequência dos danos causados pelo furacão Lorenzo e com vista à 

reposição da normalidade nesta área geográfica, a situação de calamidade na Região Autónoma 
dos Açores entre a noite de dia 1 de outubro e a tarde de dia 2 de outubro de 2019.

2 — Determinar que, para os efeitos do artigo 28.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, a situação 
de calamidade que ora se declara mantém -se em vigor pelo período de dois anos.

3 — Estabelecer que à atividade operacional dos agentes de proteção civil e das entidades 
e instituições envolvidas nas operações de proteção e socorro durante a vigência da situação de 
calamidade que ora se declara, aplica -se o disposto no Despacho n.º 8701 -A/2019, do Primeiro-
-Ministro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 188, de 1 de outubro.

4 — Determinar que o reconhecimento de elegibilidade da inventariação e quantificação exata 
dos danos e prejuízos causados pelo furacão Lorenzo na Região Autónoma dos Açores é fixado 
por despacho do Primeiro -Ministro, sob proposta do Governo Regional dos Açores.

5 — Determinar que os apoios financeiros necessários ao restabelecimento da normalidade 
naquela área geográfica são suportados em 85 % pelo Governo da República, nos termos a definir 
pelo referido despacho a que alude o número anterior.

6 — Ratificar todos os atos entretanto praticados, em conformidade com a presente resolução, 
desde a ocorrência do furacão Lorenzo em 1 e 2 de outubro de 2019.

7 — Estabelecer que a presente resolução produz efeitos à data de 1 de outubro de 2019.

Presidência do Conselho de Ministros, 7 de novembro de 2019. — O Primeiro -Ministro, António 
Luís Santos da Costa.

112743611 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 182/2019

Sumário: Estabelece a afetação extraordinária de meios financeiros indispensáveis à aplica-
ção das medidas destinadas a repor a normalidade nas zonas atingidas pelo furacão 
Lorenzo na Região Autónoma dos Açores.

Entre a noite de dia 1 de outubro e a tarde de dia 2 de outubro de 2019, diversas ilhas dos 
grupos central e ocidental da Região Autónoma dos Açores foram fustigadas pelo furacão Lorenzo, 
causando danos naquela região que se repercutem, sobretudo, em habitações, explorações agrí-
colas, equipamentos de apoio à pesca e empreendimentos de comércio e serviços, tendo ainda 
gerado danos significativos em infraestruturas rodoviárias, portuárias e de apoio portuário.

Depois de uma primeira fase de resposta, por parte das entidades competentes, nos dias que 
se seguiram ao furacão Lorenzo, e que assegurou o restabelecimento das infraestruturas e equipa-
mentos essenciais à vida das populações, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 180/2019, 
de 8 de novembro, o Governo resolveu declarar a situação de calamidade na Região Autónoma 
dos Açores entre a noite de dia 1 de outubro e a tarde de dia 2 de outubro de 2019, que, para os 
efeitos do artigo 28.º da Lei de Bases da Proteção Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 3 de 
julho, na sua redação atual, se mantém em vigor pelo período de dois anos.

Pelo que importa acautelar a afetação extraordinária dos meios financeiros indispensáveis à 
aplicação das medidas de caráter excecional destinadas a repor a normalidade das condições de 
vida nas zonas atingidas.

Assim:
Nos termos da alínea e) do n.º 2 do artigo 32.º da Lei de Bases da Proteção Civil, aprovada 

pela Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, conjugada com o n.º 1 da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 180/2019, de 8 de novembro, e com o n.º 5 do artigo 8.º da Lei Orgânica 
n.º 2/2013, de 2 de setembro, na sua redação atual, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, 
o Conselho de Ministros resolve:

1 — Estabelecer, sem prejuízo do reconhecimento de elegibilidade da inventariação e quan-
tificação exata dos danos e prejuízos causados a fixar por despacho do Primeiro -Ministro, sob 
proposta do Governo Regional dos Açores, nos termos do n.º 4 da Resolução do Conselho de Mi-
nistros n.º 180/2019, de 7 de novembro, no ano económico de 2019 é transferido para o Orçamento 
da Região Autónoma dos Açores um valor até € 20 000 000,00, exclusivamente para fazer face 
ao restabelecimento do abastecimento marítimo de mercadorias e combustível da Ilha das Flores 
e das infraestruturas e equipamentos essenciais à vida das populações afetadas, nomeadamente 
nas infraestruturas portuárias e de apoio portuário da Região.

2 — Determinar que no ano económico de 2020 será feito um reforço até € 20 000 000,00.
3 — Estabelecer que as verbas previstas nos números anteriores constituem um adiantamento 

por conta da elegibilidade da inventariação e quantificação exata dos danos e prejuízos causados a 
fazer nos termos do n.º 4 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 180/2019, de 8 de novembro.

4 — Determinar que a afetação extraordinária dos meios financeiros previstos no n.º 1 tem 
como contrapartida orçamental a dotação provisional do Ministério das Finanças.

5 — Estabelecer que o Governo assegura a candidatura ao Fundo de Solidariedade da União 
Europeia, em benefício da Região Autónoma dos Açores.

6 — Estabelecer que a presente resolução produz efeitos à data da sua aprovação.

Presidência do Conselho de Ministros, 21 de novembro de 2019. — O Primeiro -Ministro, 
António Luís Santos da Costa.

112786089 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto-Lei n.º 168/2019

de 29 de novembro

Sumário: Estabelece as medidas excecionais de contratação pública por ajuste direto relaciona-
das com os danos causados pelo furacão Lorenzo na Região Autónoma dos Açores.

Entre a noite do dia 1 de outubro e a tarde do dia 2 de outubro de 2019, a Região Autónoma 
dos Açores foi fustigada pelo furacão Lorenzo.

Esta intempérie causou danos naquela região que se repercutem, sobretudo, em habitações, 
explorações agrícolas, equipamentos de apoio à pesca e empreendimentos de comércio e serviços.

Adicionalmente, o furacão Lorenzo, em consequência da forte ondulação que originou, provocou 
também danos significativos em infraestruturas rodoviárias, portuárias e de apoio portuário. Neste 
particular, é de destacar a destruição integral do Porto Comercial das Lajes das Flores, circunstância 
com impacto direto no abastecimento regular e na exportação de bens e mercadorias essenciais.

Depois de uma primeira fase de resposta, por parte das entidades competentes, nos dias que se 
seguiram ao furacão Lorenzo, e que assegurou o restabelecimento das infraestruturas e equipamentos 
essenciais à vida das populações, foram adotados mecanismos destinados a repor a normalidade 
naquela área geográfica e a minimizar as consequências causadas pelo furacão Lorenzo.

Designadamente, foi decretado pelo Governo, através da Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 180/2019, de 8 de novembro, a situação de calamidade na Região Autónoma dos Açores, em 
vigor por um período de dois anos.

O reconhecimento da situação de calamidade na Região Autónoma dos Açores, nos termos do 
artigo 28.º da Lei de Bases da Proteção Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, alterada pela 
Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro, e pela Lei n.º 80/2015, de 3 de agosto, permite a celebra-
ção de contratos de empreitadas de obras públicas, contratos de locação ou aquisição de bens móveis 
e contratos de aquisição de serviços, com recurso ao procedimento pré -contratual do ajuste direto, de 
valor inferior aos limiares previstos para a aplicação das diretivas europeias sobre compras públicas.

No entanto, há determinadas realidades do regime da contratação pública que não são abran-
gidas pela previsão do artigo 28.º da Lei de Bases da Proteção Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, 
de 3 de julho, na sua redação atual.

Por conseguinte, tendo em consideração que a reposição da normalidade na Região Autó-
noma dos Açores tem um caráter urgente, torna -se necessário adotar um regime excecional de 
contratação pública de âmbito mais alargado, que concilie a celeridade procedimental exigida pela 
gravidade dos danos causados com a rigorosa transparência nos gastos públicos.

Foi promovida a audição dos órgãos de governo próprio da Região Autónoma dos Açores.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o se-

guinte:
Artigo 1.º

Objeto e âmbito

1 — O presente decreto -lei estabelece medidas excecionais de contratação pública aplicáveis 
aos procedimentos de ajuste direto destinados à formação de contratos de empreitada de obras 
públicas, de locação ou aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços relacionados com os 
danos causados pelo furacão Lorenzo que atingiu, nos dias 1 e 2 de outubro de 2019, a Região 
Autónoma dos Açores.

2 — Os procedimentos de contratação pública adotados ao abrigo do presente decreto -lei são 
exclusivamente aplicáveis às intervenções necessárias à recuperação dos danos causados nas áreas 
especificamente afetadas pelo furacão, cujo reconhecimento de elegibilidade, inventariação e quanti-
ficação exata são fixados pelo despacho do Primeiro -Ministro a que se refere o n.º 4 da Resolução do 
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Conselho de Ministros n.º 180/2019, de 8 de novembro, bem como às ações necessárias a garantir 
o abastecimento de bens, designadamente mercadorias e combustíveis, à ilha das Flores.

3 — As medidas excecionais constantes do presente decreto -lei são igualmente aplicáveis às 
autarquias locais afetadas pelo furacão Lorenzo.

Artigo 2.º

Regime dos procedimentos de ajuste direto

Para efeitos de escolha do procedimento de ajuste direto para a celebração de contratos ao 
abrigo do n.º 1 do artigo anterior, independentemente da natureza da entidade adjudicante, aplica -se 
o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, na medida do estritamente 
necessário e por motivos de urgência imperiosa.

Artigo 3.º

Escolha das entidades convidadas e dever de publicidade

1 — Para efeitos de aplicação do artigo 112.º do CCP, nos procedimentos de ajuste direto 
adotados ao abrigo do regime estabelecido no artigo anterior, deve a entidade adjudicante, sempre 
que possível, convidar pelo menos três entidades distintas para apresentação de propostas.

2 — As adjudicações feitas ao abrigo do presente regime excecional são comunicadas ao Minis-
tério da Administração Interna e ao Ministério das Finanças e publicitadas em sítio eletrónico próprio, 
para garantir o cumprimento dos princípios da publicidade e transparência da contratação.

3 — Os contratos celebrados ao abrigo do presente regime excecional na sequência de ajuste 
direto, independentemente da sua redução ou não a escrito, podem produzir todos os seus efeitos 
antes da publicitação referida no n.º 1 do artigo 127.º do CCP, exceto quanto aos pagamentos a 
que derem causa.

Artigo 4.º

Aplicação no tempo

O presente regime excecional aplica -se aos procedimentos de ajuste direto destinados à for-
mação de contratos previstos no seu objeto que tenham sido iniciados após a data de produção 
de efeitos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 180/2019, de 8 de novembro, bem como aos 
contratos que resultem desses procedimentos.

Artigo 5.º

Entrada em vigor e vigência

O presente decreto -lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até 9 de 
novembro de 2021.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 21 de novembro de 2019. — António Luís Santos 
da Costa — Álvaro António da Costa Novo — Eduardo Arménio do Nascimento Cabrita.

Promulgado em 26 de novembro de 2019.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 27 de novembro de 2019.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

112802539 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

 
Grupo de Trabalho do Furacão Lorenzo 

 
 

 
30 - Proposta de Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização 
do Fundo de Solidariedade da União Europeia para prestar assistência a Portugal, 
Espanha, Itália e Áustria. 
 
 



PT   PT 

 

 
COMISSÃO 
EUROPEIA  

Bruxelas, 30.4.2020  
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Proposta de 

DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 

relativa à mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia para prestar 
assistência a Portugal, Espanha, Itália e Áustria 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

1. CONTEXTO DA PROPOSTA 

• Razões e objetivos da proposta 
A presente decisão diz respeito à mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia 
(FSUE), em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 2012/2002 do Conselho, (a seguir 
designado por «Regulamento»), num montante de 278 993 814 EUR para prestar assistência a 
Portugal, Espanha, Itália e Áustria, na sequência de catástrofes que ocorreram nesses países 
no decurso de 2019. Esta mobilização é acompanhada pelo projeto de orçamento retificativo 
(POR) n.º 4/20201, que propõe a inscrição das dotações necessárias no orçamento geral de 
2020, tanto dotações de autorização como dotações de pagamento. 

2.1 Portugal - Furacão Lorenzo nos Açores em outubro de 2019 
O furacão Lorenzo foi um ciclone tropical no Atlântico, o mais a leste e mais próximo da 
Europa jamais registado. No final de setembro, passou de uma vaga tropical para um furacão 
de categoria 5. Ao deslocar-se do norte para leste, o furacão Lorenzo atravessou os Açores em 
2 de outubro de 2019, causando graves danos às infraestruturas públicas e privadas e afetando 
a vida quotidiana das pessoas, das empresas e das instituições. 

1. Em 8 de novembro de 2019, Portugal apresentou um pedido de assistência financeira 
no quadro do FSUE, respeitando o prazo de 12 semanas após terem sido registados 
os primeiros prejuízos, em 2 de outubro de 2019. O pedido diz respeito a uma única 
região de nível NUTS 2 (Região Autónoma dos Açores) e foi apresentado a título de 
uma «catástrofe regional» nos termos do artigo 2.º, n.º 3, do Regulamento. 

2. A catástrofe é de origem natural, sendo, por conseguinte, abrangida pelo âmbito de 
aplicação do Fundo de Solidariedade da União Europeia. 

3. As autoridades portuguesas estimam em 328,5 milhões de EUR o montante total dos 
prejuízos diretos causados pela catástrofe. O pedido foi examinado com base nos 
critérios relativos a «catástrofes regionais», previstos no artigo 2.º, n.º 3, do 
Regulamento, que define o termo «catástrofe regional» como qualquer catástrofe 
natural que provoque, numa região de nível NUTS 2 de um Estado elegível, 
prejuízos diretos superiores a 1,5 % do produto interno bruto da região. Para as 
regiões ultraperiféricas - que incluem os Açores - o limiar é de 1 % do PIB regional. 
Os prejuízos diretos comunicados representam 8,4 % do PIB da região 
(3 927 milhões de EUR, com base nos dados de 2016), excedendo assim o limiar de 
1 %. O pedido apresentado por Portugal é, por conseguinte, elegível para uma 
contribuição do FSUE. 

4. O montante total dos prejuízos diretos constitui a base para o cálculo do montante de 
assistência financeira do Fundo. A assistência financeira só pode ser utilizada para 
efeitos das operações essenciais de emergência e recuperação definidas no artigo 3.º 
do Regulamento. 

5. No seu pedido, Portugal solicitava o pagamento de um adiantamento, como previsto 
no artigo 4.º-A do Regulamento. Em 11 de dezembro de 2019, a Comissão adotou a 
Decisão de Execução C(2019) 9067 que concede um adiantamento de 10 %, no valor 
de 821 270 EUR, sobre a contribuição financeira antecipada a partir do Fundo e, 
subsequentemente, pagou-a integralmente a Portugal. 

                                                 
1 COM(2020) 190 de 30.4.2020. 
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6. No seu pedido, as autoridades portuguesas descrevem a natureza e o impacto da 
catástrofe. Desde 26 de setembro, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros 
dos Açores estava preparado para a passagem do furacão. Os principais danos foram 
causados em zonas particularmente expostas ao vento e às vagas, sobretudo nos 
portos. Além disso, as redes de abastecimento de água, energia e comunicações 
foram interrompidas. Foram danificados estradas, aeroportos, escolas e hospitais, 
bem como outros bens públicos. Consequentemente, os particulares, as empresas, os 
setores das pescas e da agricultura, bem como do turismo, sofreram prejuízos. Os 
graves danos causados às infraestruturas de proteção costeira deixaram a população 
exposta a riscos mais elevados. 

7. Portugal estimou em 279,3 milhões de EUR o custo das operações de emergência e 
recuperação elegíveis nos termos do artigo 3.º, n.º 2, do Regulamento, tendo 
apresentado uma discriminação deste montante por tipo de operação. A grande parte 
dos custos elegíveis (quase 270 milhões de EUR) diz respeito aos custos de 
reparação das infraestruturas de transportes, nomeadamente os portos. 

8. As autoridades portuguesas comunicaram que atualmente não estavam disponíveis 
dados sobre a cobertura de seguro dos custos elegíveis. 

9. A região afetada consiste numa «região menos desenvolvidas» para efeitos dos 
Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (2014-2020). As autoridades 
portuguesas comunicaram à Comissão que não tencionam reafetar o financiamento 
dos programas dos FEEI em benefício de medidas de recuperação. 

10. No que diz respeito à aplicação da legislação da União em matéria de prevenção e 
gestão dos riscos de catástrofe, não existe atualmente qualquer processo por infração 
em curso. No seu pedido, Portugal descreve sucintamente a forma como a 
Recomendação 2002/413/CE do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece 
os princípios gerais e as opções para uma estratégia de gestão integrada da zona 
costeira na Europa serve de base para a gestão costeira e a definição das intervenções 
de proteção costeira nos Açores. Estão em curso trabalhos sobre a implementação da 
Diretiva 2007/60/CE relativa à avaliação e gestão dos riscos de inundações e 
degradação costeira. 

2.2 Espanha — Inundações nas regiões de Valência, Múrcia, Castela-Mancha e 
Andaluzia, em setembro de 2019 

A partir de 9 de setembro de 2019, um fenómeno meteorológico raro, descrito como 
«depressão isolada em elevada altitude» (Depresión Aislada en Niveles Altos, DANA) afetou 
o sudeste da península Ibérica. O fenómeno, que se caracteriza por chuvas intensas que 
provocam inundações, culminou entre 12 e 16 de setembro e afetou gravemente vastas áreas 
nas regiões de Valência, Múrcia, Castela-Mancha e Andaluzia. 

1. Em 28 de novembro de 2019, Espanha apresentou um pedido de assistência 
financeira no quadro do FSUE, respeitando o prazo de 12 semanas após terem sido 
registados os primeiros prejuízos, em 9 de setembro de 2019. O pedido diz respeito a 
quatro das regiões de nível NUTS 2 de Espanha (Comunidade Valenciana, Região de 
Múrcia, Castela-Mancha e Andaluzia) e foi apresentado a título de uma «catástrofe 
regional» nos termos do artigo 2.º, n.º 3, do Regulamento. Na sequência de um 
pedido da Comissão, foram apresentadas informações adicionais para completar o 
pedido, em 18 de dezembro de 2019 e 29 de janeiro de 2020.  

2. A catástrofe é de origem natural, sendo, por conseguinte, abrangida pelo âmbito de 
aplicação do Fundo de Solidariedade da União Europeia. 
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3. As autoridades espanholas estimam em 2 269,7 milhões de EUR o montante total dos 
prejuízos diretos causados pela catástrofe. O pedido foi examinado com base nos 
critérios relativos a «catástrofes regionais», previstos no artigo 2.º, n.º 3, do 
Regulamento, que define o termo «catástrofe regional» como qualquer catástrofe 
natural que provoque, numa região de nível NUTS 2 de um Estado elegível, 
prejuízos diretos superiores a 1,5 % do produto interno bruto da região. Uma vez que 
a catástrofe diz respeito a diversas regiões, aplica-se o PIB médio ponderado pela 
percentagem de danos em cada região. Por conseguinte, o montante dos danos 
comunicado por Espanha representa 2,65 % do PIB regional ponderado. 

4. O montante total dos prejuízos diretos constitui a base para o cálculo do montante de 
assistência financeira do Fundo. A assistência financeira só pode ser utilizada para 
efeitos das operações essenciais de emergência e recuperação definidas no artigo 3.º 
do Regulamento. 

5. No seu pedido, Espanha solicitava o pagamento de um adiantamento, como previsto 
no artigo 4.º-A do Regulamento. Em 13 de fevereiro de 2020, a Comissão adotou a 
Decisão de Execução C(2020) 905 que concede um adiantamento de 10 %, no valor 
de 5 674 336 EUR, sobre a contribuição financeira antecipada a partir do Fundo e, 
subsequentemente, pagou-a integralmente a Espanha. 

6. No seu pedido, as autoridades espanholas descrevem a natureza e o impacto da 
catástrofe. A quantidade extrema de precipitação excedeu os registos dos últimos 
140 anos e levou a graves inundações, que custaram a vida a 8 pessoas. Milhares de 
pessoas tiveram de ser evacuadas das suas casas e colocadas em alojamentos de 
emergência. O fenómeno DANA afetou gravemente as condições de vida da 
população nas zonas atingidas e causou importantes danos físicos, tanto privados 
como públicos. As infraestruturas rodoviárias, ferroviárias e aeroportuárias foram 
danificadas e os serviços tiveram de ser suspensos. A erosão provocou danos nas 
redes de água, nas infraestruturas de proteção e no ambiente. Do mesmo modo, as 
praias sofreram erosão e as infraestruturas costeiras foram danificadas. 

7. Espanha estimou em 650,6 milhões de EUR o custo das operações de emergência e 
recuperação elegíveis nos termos do artigo 3.º, n.º 2, do Regulamento, tendo 
apresentado uma discriminação deste montante por tipo de operação. A maior 
parcela dos custos elegíveis (mais de 385 milhões de EUR) diz respeito aos custos 
das operações de limpeza. A segunda maior parcela diz respeito aos custos de 
reparação das infraestruturas, ascendendo a mais de 247 milhões de EUR. 

8. A pedido de Espanha, o Copernicus forneceu imagens de satélite para apoiar as 
medidas de resposta. 

9. As autoridades espanholas confirmaram que os custos elegíveis não estão cobertos 
por qualquer tipo de seguro. 

10. A Comunidade Valenciana é uma «região mais desenvolvida» no âmbito dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento (2014-2020), as outras três regiões são 
consideradas regiões em transição. As autoridades espanholas comunicaram à 
Comissão que não tencionam reafetar o financiamento dos programas dos FEEI em 
benefício de medidas de recuperação. 

11. No que diz respeito à aplicação da legislação da União em matéria de prevenção e 
gestão dos riscos de catástrofe, Espanha informou que tinha transposto para a 
legislação espanhola a Diretiva Inundações da UE e concluído a primeira fase com 
uma avaliação de risco e a elaboração de mapas de risco. Os resultados foram 



PT 4  PT 

revistos na segunda fase, tendo as conclusões dessa revisão sido aprovadas pelo 
Conselho Nacional de Proteção Civil. Os novos planos deverão ser apresentados em 
dezembro de 2022. Além disso, foram elaborados planos de proteção civil contra o 
risco de inundações, tanto a nível central como das Comunidades Autónomas. 

2.3 Itália - Fenómenos meteorológicos extremos ocorridos no outono de 2019 
No final de outubro e em novembro de 2019, uma série de fenómenos meteorológicos 
extremos afetou a maior parte do território italiano, de norte a sul, causando danos graves 
decorrentes de inundações e deslizamentos de terras e culminando no alagamento de Veneza. 

1. Em 10 de janeiro de 2020, a Itália apresentou um pedido de assistência financeira ao 
abrigo do FSUE, respeitando o prazo de 12 semanas a contar dos primeiros danos 
registados em 20 de outubro de 2019.  

2. A catástrofe é de origem natural e é abrangida pelo âmbito de aplicação do Fundo de 
Solidariedade da União Europeia. 

3. O pedido foi apresentado com base nos critérios relativos às «catástrofes de grandes 
proporções» enunciados no artigo 2.º, n.º 2, do Regulamento. As autoridades 
italianas estimam em 5 619, 878 milhões de EUR o montante total dos prejuízos 
diretos causados pela catástrofe (montante atualizado). Este montante representa 
mais de 157 % do limiar aplicável à Itália para a mobilização do FSUE (prejuízos 
superiores a 3 mil milhões de EUR a preços de 2011). O pedido da Itália é, por 
conseguinte, elegível para uma contribuição do FSUE. 

4. A Itália não solicitou o pagamento de qualquer adiantamento. 

5. No seu pedido, as autoridades italianas descrevem em pormenor a natureza e a escala 
da destruição causada pelos fenómenos meteorológicos extremos. A catástrofe 
atingiu o território italiano com intensidade e impacto variáveis sobre a população, a 
economia e o ambiente, consoante as regiões. No total, 17 regiões sofreram 
prejuízos, sendo as regiões de Veneto, Piemonte, Ligúria, Sicília e Emília-Romanha 
as mais afetadas. Só a região de Veneto, e, em especial, as graves inundações da 
cidade de Veneza, representaram quase um terço (1,8 mil milhões de EUR) dos 
danos totais. As regiões de Abruzo, Basilicata, Calábria, Campânia, Friul-Venécia 
Juliana, Lácio, Apúlia, Toscânia e Província Autónoma de Bolzano sofreram danos 
em menor escala. As regiões de Marcas, Vale de Aosta e Província Autónoma de 
Trentino foram as menos afetadas.  

A catástrofe provocou, em especial, perturbações importantes na rede rodoviária 
nacional, regional, provincial e municipal, devido a deslizamentos de terras e à queda 
de árvores, isolando alguns municípios de montanha e costeiros. Ocorreram na maior 
parte das regiões perturbações das redes fluviais, movimentos de massa, 
deslizamentos de terras e inundações. O funcionamento das escolas e de outros 
serviços públicos foi interrompido. As rajadas de vento, que chegaram a atingir 
200 km/h, causaram perdas importantes nas florestas (equivalentes a cerca de 
8,5 milhões de metros cúbicos de madeira), com graves consequências para o setor 
silvícola e o turismo. Na região de Veneto, em especial, cerca de 130 sítios 
protegidos da rede Natura 2000 sofreram danos, em mais de 414 000 hectares de 
terrenos. Foram comunicadas em quase todas as regiões inundações de edifícios 
públicos e privados. Ocorreram perdas importantes na agricultura, com danos diretos 
das estruturas agrícolas (estufas, maquinaria). As estações de tratamento de águas 
residuais ficaram bloqueadas. As redes elétrica e de gás foram interrompidas. 
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Na região de Veneto, as inundações causaram enormes danos nas propriedades 
públicas e privadas, nas atividades industriais, comerciais e económicas, bem como 
nas atividades associadas ao setor terciário. Um pico das marés superior a 187 cm 
acima do nível do mar levou à inundação de mais de 85 % da cidade de Veneza. As 
vagas de aqua alta causaram danos significativos ao património artístico e cultural 
do centro histórico de Veneza e aos inúmeros bens das principais ilhas da lagoa, 
incluindo danos em obras de arte e danos consideráveis em bens de papel, como 
livros, manuscritos e arquivos. A inundação de cerca de 75 igrejas históricas causou 
danos estruturais e afetou o seu mobiliário, bem como um vasto património de 
arquivo. Além disso, o sistema de transporte de água de Veneza sofreu danos em 
inúmeras estruturas de desembarque, ferries e lanchas rápidas. Além disso, os 
equipamentos elétricos e eletrónicos foram danificados. 

Na região de Piemonte, a catástrofe afetou mais de 800 municípios. Na região da 
Ligúria, deu origem a inundações, processos de subsidência e deslizamentos de 
terras, danificando de modo especial o sistema rodoviário. Na região da Sicília, teve 
graves repercussões na prestação de serviços e causou perdas económicas em 
resultado da interrupção da atividade agrícola e da produção. Na região de Emília-
Romanha, a inundação da rede fluvial conduziu a erosões das margens, inundações e 
transbordo de fossas e canais, com consequentes danos nas zonas residenciais, na 
produção, nas proteções das margens fluviais e das instalações hidráulicas. As 
tempestades causaram também danos consideráveis nas obras de proteção costeira, a 
destruição quase completa da duna artificial que protege a costa. Ocorreram erosões 
e deslizamentos de terras nas zonas acidentadas e montanhosas, afetando gravemente 
a rede rodoviária. 

6. Segundo a análise da Comissão, os fenómenos meteorológicos ocorridos durante o 
período abrangido pelo pedido podem ser considerados um único acontecimento, de 
um ponto de vista meteorológico e hidrológico. Além disso, a extensão geográfica e 
a ordem de grandeza dos danos evocados pelas autoridades italianas parecem 
plausíveis. 

7. A Itália estimou em mais de 1 110,1 milhões de EUR o custo das operações de 
emergência e recuperação elegíveis nos termos do artigo 3.º, n.º 2, do Regulamento, 
tendo apresentado uma discriminação por tipo de operação. A maior parcela dos 
custos elegíveis (mais de 479 milhões de EUR) diz respeito a despesas com a 
reparação de infraestruturas de prevenção e com a proteção do património cultural. A 
segunda maior parcela diz respeito a custos de recuperação de infraestruturas 
essenciais (465 milhões de EUR). 

8. As autoridades italianas confirmaram que os custos elegíveis não estão cobertos por 
seguros. 

9. De entre as 17 regiões afetadas, cinco são consideradas «regiões menos 
desenvolvidas» ao abrigo dos FEEI para 2014-2020 (Basilicata, Calábria, Campânia, 
Apúlia e Sicília), Abruzo é considerada «região em transição» e as restantes regiões 
são consideradas «regiões mais desenvolvidas». As autoridades italianas não 
comunicaram à Comissão a sua intenção de reafetar o financiamento dos programas 
dos FEEI a favor de medidas de recuperação. 

10. A Itália não solicitou a ativação do Mecanismo de Proteção Civil da União. No 
entanto, foi enviada uma nota de informação ao Centro de Coordenação de Resposta 
de Emergência (CCRE), através do Sistema Comum de Comunicação e de 
Informação de Emergência (CECIS). 
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11. No que diz respeito à aplicação da legislação da União em matéria de prevenção e 
gestão dos riscos de catástrofe, não existe atualmente qualquer processo por infração 
em curso. 

2.4 Áustria - Fenómenos meteorológicos extremos ocorridos em novembro de 2019 
Entre 11 e 23 de novembro de 2019, a região do sudoeste da Áustria sofreu graves 
inundações, em especial na Caríntia e no leste do Tirol. Os acontecimentos foram 
desencadeados pelas mesmas condições meteorológicas que conduziram a uma catástrofe de 
grandes proporções em Itália. As condições meteorológicas extremas causaram danos 
consideráveis nas infraestruturas públicas essenciais, nas habitações privadas, nas empresas e 
nas florestas. Os acontecimentos foram muito semelhantes aos do ano anterior, embora 
causando menos prejuízos. 

1. Em 29 de janeiro de 2020, a Áustria apresentou um pedido de assistência financeira 
ao abrigo do FSUE, respeitando assim o prazo de 12 semanas a contar dos primeiros 
danos registados, ocorridos em 11 de novembro de 2019. Em 9 de março de 2020, a 
Áustria apresentou, por sua própria iniciativa, informações atualizadas com 
estimativas de prejuízos ligeiramente mais elevadas para as regiões afetadas. 

2. A catástrofe é de origem natural e é abrangida pelo âmbito de aplicação do Fundo de 
Solidariedade da União Europeia. 

3. As autoridades austríacas estimaram em 93,2 milhões de EUR o montante total dos 
prejuízos diretos causados pela catástrofe. Este montante é significativamente 
inferior ao limiar aplicável à Áustria para uma catástrofe de grandes proporções em 
2020, que se situa em 2 307,9 milhões de EUR (ou seja, 0,6% do rendimento 
nacional bruto da Áustria). Também se situa abaixo do limiar correspondente à 
chamada catástrofe regional, ou seja, 1,5 % do produto interno bruto regional, 
ponderado pela percentagem de danos nas regiões afetadas. Por conseguinte, esta 
catástrofe não é considerada uma «catástrofe natural de grandes proporções», nem 
uma «catástrofe natural regional», nos termos do Regulamento. Todavia, dado a 
catástrofe ter sido causada pelas mesmas condições meteorológicas que causaram a 
catástrofe de grandes proporções em Itália, as autoridades austríacas apresentaram o 
seu pedido ao abrigo da disposição chamada «Estado limítrofe elegível» estabelecida 
no artigo 2.º, n.º 4, do Regulamento, segundo a qual um país elegível afetado pela 
mesma catástrofe que é considerada uma catástrofe de grandes proporções num 
Estado limítrofe elegível pode também beneficiar da assistência do FSUE. Esta 
condição encontra-se satisfeita. 

4. As autoridades austríacas não solicitaram o pagamento de qualquer adiantamento.  

5. As autoridades austríacas forneceram uma descrição pormenorizada do impacto da 
catástrofe. Os maiores prejuízos foram, de longe, causados na parte meridional da 
Caríntia e no leste da província limítrofe do Tirol, sendo ambas zonas alpinas de 
fronteira com Itália. O Land de Salzburgo e o Land da Estíria sofreram em menor 
escala. As chuvas fortes provocaram a inundação de um grande número de cursos de 
água, causando danos sobretudo nas infraestruturas de transportes e o encerramento 
de estradas. Várias pontes foram gravemente danificadas. Quedas de neve inusitadas 
e avalanches vieram acrescer aos danos causados na silvicultura. As ligações 
ferroviárias foram interrompidas, casas e edifícios públicos foram inundados, 
algumas povoações ficaram temporariamente isoladas e o fornecimento de 
eletricidade foi interrompido. 
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6. A Áustria estimou em 61,3 milhões de EUR o custo das operações de emergência e 
recuperação elegíveis nos termos do artigo 3.º, n.º 2, do Regulamento, tendo 
apresentado uma discriminação por tipo de operação. A maior parcela (mais de 
40 milhões de EUR) dos custos elegíveis diz respeito às despesas com a reparação 
dos danos na rede de transportes. As medidas contra a erosão do solo representam 
cerca de 13 milhões de EUR.  

7. As autoridades austríacas confirmaram que os custos elegíveis não estão cobertos por 
qualquer seguro. 

8. As regiões afetadas são «regiões mais desenvolvidas» para efeitos dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento para 2014-2020. No seu pedido, as 
autoridades austríacas indicaram que tencionam utilizar fundos do programa de 
desenvolvimento rural austríaco, financiado pelo Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural, em benefício da replantação das florestas de proteção. 

9. A Áustria não solicitou a ativação do Mecanismo de Proteção Civil da União. 

10. No que diz respeito à aplicação da legislação da União em matéria de prevenção e 
gestão dos riscos de catástrofe, não existe atualmente qualquer processo por infração 
em curso. 

2.5 Conclusão 
Pelos motivos acima expostos, as catástrofes referidas nos pedidos apresentados por Portugal, 
Espanha, Itália e Áustria cumprem as condições previstas no Regulamento para a mobilização 
do FSUE. 

3. FINANCIAMENTO A PARTIR DAS DOTAÇÕES DO FSUE DE 2020 
O Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 do Conselho, de 2 de dezembro de 2013, que 
estabelece o quadro financeiro plurianual para o período 2014-20202 (a seguir designado por 
«Regulamento QFP»), nomeadamente o artigo 10.º, autoriza a mobilização do FSUE até um 
limite máximo anual de 500 000 000 EUR (a preços de 2011). O ponto 11 do Acordo 
Interinstitucional de 2 de dezembro de 2013, entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão, sobre a disciplina orçamental, a cooperação em matéria orçamental e a boa gestão 
financeira3, estabelece as modalidades de mobilização do FSUE. 

Uma vez que a solidariedade foi a justificação fundamental subjacente à criação do FSUE, a 
Comissão considera que a assistência deve ser progressiva. Isto significa que, de acordo com 
a prática anterior, a parte dos prejuízos que excede o limiar aplicável às catástrofes naturais de 
grandes proporções para a mobilização do FSUE (ou seja, 0,6 % do RNB ou 3 mil milhões de 
EUR a preços de 2011, consoante o valor mais baixo) deve beneficiar de uma intensidade de 
auxílio mais elevada do que a parte dos prejuízos situada abaixo do limiar. A taxa aplicada no 
passado para o cálculo dos montantes relativos a catástrofes de grandes proporções era de 
2,5 % dos prejuízos diretos totais abaixo do limiar e de 6 % para os prejuízos acima desse 
limiar. Para as catástrofes regionais e as catástrofes aceites no âmbito da disposição relativa 
ao «Estado limítrofe», a taxa é de 2,5 %. 

A contribuição não pode exceder a estimativa do custo total das operações elegíveis. A 
metodologia para o cálculo da assistência foi estabelecida no relatório anual de 2002-2003 
sobre o FSUE, tendo sido aprovada pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu. 

                                                 
2 JO L 347 de 20.12.2013, p. 884. 
3 JO C 373 de 20.12.2013, p. 1. 
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Com base nos pedidos de intervenção transmitidos por Portugal, Espanha, Itália e Áustria, o 
cálculo da contribuição financeira proveniente do FSUE, com base na estimativa dos 
prejuízos diretos totais causados pela catástrofe, é o seguinte: 

Estados-
Membros 

Classificação 
da catástrofe 

Prejuízos 
diretos 
totais 

 
 

(milhões 
de EUR) 

Limiar 
«catástrofe 
regional» 
aplicado  

[1,5 % do PIB/  
1 % do PIB para 

as regiões 
ultraperiféricas]  

  
(milhões de 

EUR) 

Limiar 
aplicável às 
catástrofes 
de grandes 
proporções 

 
 

(milhões de 
EUR) 

2,5 % dos 
prejuízos 

diretos até 
ao limiar 

 
(EUR) 

6 % dos 
prejuízos 
diretos 

acima do 
limiar 

 
(EUR) 

Montante 
total de ajuda 

proposto 
 

(EUR) 

Adianta
mentos 
pagos 

 
 

(EUR) 

PORTUGAL 
Regionais 
(artigo 2.º, 

n.º 3). 
328,508 39,271 - 8 212 697 - 8 212 697 821 270 

ESPANHA 
Regionais 
(artigo 2.º, 

n.º 3). 
2 269,734 1 287,076 - 56 743 358 - 56 743 358 5 674 336 

ITÁLIA 

De grandes 
proporções 
(artigo 2.º, 

n.º 2) 

5 619,878 - 3 585,278 89 631 943 122 076 039 211 707 982 - 

ÁUSTRIA 
Estado limítrofe 

(artigo 2.º, 
n.º 4). 

93,191 - - 2 329 777 - 2 329 777 - 

TOTAL   278 993 814   

Em conformidade com o artigo 10.º, n.º 1, do Regulamento QFP, o montante total disponível 
para a mobilização do FSUE no início de 2020 era de 1 150 524 045 EUR, representando a 
soma da dotação de 2020, no valor de 597 546 284 EUR, com a dotação remanescente de 
2019, no valor de 552 977 761 EUR, que não foi desembolsada e transitou para 2020. 

O montante passível de ser mobilizado nesta fase do exercício de 2020 é de 1 
001 137 474 EUR. Este valor corresponde ao montante total disponível para efeitos de 
mobilização do FSUE no início de 2020 (1 150 524 045 EUR), uma vez deduzido o montante 
retido de 149 386 571 EUR, a fim de respeitar a obrigação de manter em reserva 25 % da 
dotação anual de 2020 até 1 de outubro de 2020, conforme previsto no artigo 10.º, n.º 1, do 
Regulamento QFP. 

Quadro recapitulativo do financiamento do FSUE 
Montante 

EUR 

Dotação de 2019 transitada para 2020 552 977 761 

Dotação de 2020 597 546 284 

----------------- 

Total disponível no início de 2020 1 150 524 045 

Menos 25 % da dotação de 2020 retida -149 386 571 

----------------- 

Montante máximo atualmente disponível (dotações de 2019+2020) 1 001 137 474 

Montante total de ajuda proposto, a mobilizar para Portugal, Espanha, Itália e 
Áustria 

- 278 993 814 

----------------- 

Montante disponível remanescente até 1 de outubro de 2020 722 143 660 
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Proposta de 

DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 

relativa à mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia para prestar 
assistência a Portugal, Espanha, Itália e Áustria 

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 2012/2002 do Conselho, de 11 de novembro de 
2002, que institui o Fundo de Solidariedade da União Europeia4, nomeadamente, o artigo 4.º, 
n.º 3, 

Tendo em conta o Acordo Interinstitucional de 2 de dezembro de 2013, entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental, a cooperação em matéria 
orçamental e a boa gestão financeira5, nomeadamente o ponto 11, 

Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia, 

Considerando o seguinte: 

(1) O Fundo de Solidariedade da União Europeia (a seguir designado por «Fundo») 
permite à União responder de forma rápida, eficiente e flexível a situações de 
emergência a fim de manifestar a sua solidariedade para com a população das regiões 
afetadas por catástrofes naturais.  

(2) A intervenção do Fundo não deve exceder o montante máximo anual de 500 000 000 
EUR (a preços de 2011), conforme disposto no artigo 10.º do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 1311/2013 do Conselho6. 

(3) Em 8 de novembro de 2019, Portugal apresentou um pedido de mobilização do 
Fundo, na sequência de fenómenos meteorológicos extremos nos Açores. 

(4) Em 28 de novembro de 2019, a Espanha apresentou um pedido de mobilização do 
Fundo, na sequência de chuvas intensas que provocaram inundações nas regiões de 
Valência, Múrcia, Castela-Mancha e Andaluzia.  

(5) Em 10 de janeiro de 2020, a Itália apresentou um pedido de mobilização do Fundo, 
na sequência de fenómenos meteorológicos extremos em 17 regiões no outono de 
2019. 

(6) Em 29 de janeiro de 2020, a Áustria apresentou um pedido de mobilização do Fundo, 
na sequência de fenómenos meteorológicos extremos em novembro de 2019. 

(7) Os pedidos de Portugal, Espanha, Itália e Áustria reúnem as condições para a 
contribuição financeira do Fundo, conforme estabelecido no artigo 4.º do 
Regulamento (CE) n.º 2012/2002. 

                                                 
4 JO L 311 de 14.11.2002, p. 3. 
5 JO C 373 de 20.12.2013, p. 1. 
6 Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 do Conselho, de 2 de dezembro de 2013, que estabelece o 

quadro financeiro plurianual para o período 2014-2020 (JO L 347 de 20.12.2013, p. 884). 
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(8) Por conseguinte, o Fundo deverá ser mobilizado a fim de ser concedida uma 
contribuição financeira a Portugal, Espanha, Itália e Áustria. 

(9) A fim de reduzir ao mínimo o tempo necessário para a mobilização do Fundo, a 
presente decisão deverá ser aplicável a partir da data da sua adoção, 

ADOTARAM A PRESENTE DECISÃO: 

Artigo 1.º 
No quadro do orçamento geral da União para o exercício de 2020, é mobilizado o Fundo de 
Solidariedade da União Europeia, em dotações de autorização e de pagamento, do seguinte 
modo: 

a) É concedido a Portugal um montante de 8 212 697 EUR; 

b) É concedido a Espanha um montante de 56 743 358 EUR; 

c) É concedido à Itália um montante de 211 707 982 EUR; 

d) É concedido à Áustria um montante de 2 329 777 EUR. 

Artigo 2.º 
A presente decisão entra em vigor no dia da sua publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia. 

A presente decisão é aplicável a partir de ... [data da sua adoção] . 
Feito em Bruxelas, em 

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho 
O Presidente O Presidente 

                                                 
 Data a inserir pelo Parlamento antes da publicação no JO. 
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RELATÓRIO DO GRUPO DE TRABALHO 

Furacão Lorenzo 

 

Declaração de voto 

 

O furação Lorenzo que atingiu os Açores nos dias 1 e 2 do passado mês 

de outubro deixou em várias ilhas um rasto de destruição com fortes 

impactos a nível social e económico.  

A dimensão dos acontecimentos e as suas consequências exigiram uma 

grande união das pessoas e da generalidade dos agentes políticos, 

económicos e sociais com vista a atenuar os efeitos imediatos daquela 

tempestade e a encontrar soluções para a reposição da vida das 

comunidades mais afetadas e para a reparação das infraestruturas 

danificadas. 

O PSD/Açores não foi exceção. Desde logo, o Presidente do 

PSD/Açores, invocando os superiores interesses das pessoas, anunciou 

a disponibilidade do partido para votar favoravelmente a revisão do 

Plano e do Orçamento da Região com um reforço de verbas para a 

reparação dos prejuízos causados pela passagem do furacão. 

Além disso e considerando ser da maior relevância que a Assembleia 

Regional acompanhasse todo o processo e contribuísse, no exercício 

das suas competências, para que as pessoas e as empresas afetadas, 

de forma direta ou indireta, vissem os seus problemas resolvidos e as 

situações reparadas, o Grupo Parlamentar do PSD/Açores propôs a 

criação de uma Comissão Eventual para acompanhamento e 

fiscalização de todo o processo. 
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Este não foi o entendimento maioritário do Parlamento dos Açores que 

optou pela criação de um Grupo de Trabalho no âmbito da Comissão 

de Economia. 

Apesar de outro caminho preconizado, o Grupo Parlamentar do PSD/A 

votou favoravelmente a criação deste Grupo de Trabalho, participou 

ativamente nos seus trabalhos e considera que, tendo em conta os 

constrangimentos que vivemos durante a sua vigência, ele realizou um 

trabalho meritório que infeliz e estranhamente o relatório apresentado 

pelo Partido Socialista não reflete. 

Por orientação partidária o PS optou por elaborar e apresentar um 

relatório das atividades do Governo Regional ao longo de todo o 

processo, em vez de relatar, como seria normal, os trabalhos 

desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho. Ora isto contraria o espírito e 

os objetivos que presidiram à criação deste Grupo de Trabalho. 

Foi a ação do Governo que determinou a elaboração deste relatório e 

não, como devia, os trabalhos desenvolvidos por este Grupo. Para 

termos um relatório desta natureza bastaria que a Assembleia tivesse 

solicitado ao Governo um relatório circunstanciado da sua ação neste 

processo. Porém, não foi isso que este Parlamento aprovou. 

É evidente que cumprindo a nossa função de fiscalização da ação do 

Governo, qualquer relatório teria de referenciar a atuação do 

executivo, designadamente os seus aspetos positivos, mas também as 

suas insuficiências e limitações. 

Não podemos é aceitar um relatório que se cinge a fazer uma descrição 

– em muitos domínios seletiva – da atividade do Governo omitindo a 

atuação dos próprios deputados que participaram ativamente nos 

trabalhos e os relatos das pessoas e das instituições ouvidas. É um 
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relatório sem contraditório que demonstra de forma eloquente a 

imagem que este PS tem da democracia nos Açores. 

Neste processo ocorreram naturalmente problemas e 

constrangimentos graves que foram do conhecimento do Grupo de 

Trabalho e que foram omitidos no relatório. Desde logo, os problemas 

que existiram no abastecimento às ilhas das Flores e do Corvo que 

deveriam ter sido salientados na sua plenitude e alvo de reflexão e 

recomendação no sentido de precaver situações futuras. 

Este relatório também omite as solicitações de documentos ao Governo 

que não foram satisfeitas. 

No passado dia 17 de fevereiro, o Grupo Parlamentar do PSD solicitou 

que fossem enviados “os relatórios dos levantamentos feitos pelo 

Governo nas diversas ilhas, cujo valor global atinge 330 milhões de 

euros”. Passados 12 dias da passagem do furacão, o Presidente do 

Governo anunciou esses levantamentos e este valor de estragos. Ora 

se tudo isso estava apurado passados 12 dias, porque isso não foi 

fornecido ao Grupo de Trabalho?  

Para cumprimos bem o nosso dever de fiscalização seria, no nosso 

entendimento, determinante conhecermos os relatórios dos 

levantamentos dos estragos de cada infraestrutura para conhecermos 

os fundamentos dos valores estimados para a sua recuperação que 

foram apresentados pelo executivo e até a inclusão de algumas 

intervenções. O Governo escondeu essa informação do Grupo do 

Trabalho e desta Assembleia. Será isto sinal de transparência? 

As nossas discordâncias deste relatório não se fundamentam em 

questões de pormenor, mas na sua forma e nas suas graves omissões. 
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Em suma: o PS elaborou um relatório partidário e parcial que para além 

de não respeitar o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho, não 

dignifica o primeiro órgão da nossa Autonomia e não serve a 

Democracia. 

O Presidente do PSD/A aquando do anúncio do sentido de voto do 

partido à proposta de alteração do plano e orçamento da Região 

afirmou que “o povo não compreenderia se não nos uníssemos todos 

em torno da necessidade de resolver os problemas das populações e 

ilhas afetadas”. 

Ora se o PS tivesse colocado o interesse das pessoas, das empresas e 

das ilhas afetadas em primeiro lugar e tivesse elaborado um relatório 

que descrevesse de forma objetiva e factual o trabalho deste Grupo, 

facilmente teria conseguido a aprovação unânime desse documento. 

O PS não quis. A força das orientações partidárias foi maior do que o 

desejo de consensualizar um relatório que dignificasse o trabalho 

desenvolvido e este Parlamento. 

Para ajudar a resolver os problemas das pessoas o PSD/A esteve e está 

sempre disponível, mas não podemos aprovar um relatório que tem 

apenas o propósito de constituir mais um exercício partidário em tempo 

eleitoral. 

Pelas razões expostas o Grupo Parlamentar do PSD/Açores vota contra 

o relatório deste Grupo de Trabalho apresentado pelo Partido 

Socialista. 

Horta, 1 de setembro de 2020 

O Grupo Parlamentar do PSD/Açores 

 

                          



Assunto: Declaração de Voto CDS-PP Açores | Grupo de Trabalho Furacão Lorenzo 

 

Caro Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho “Furacão Lorenzo”, 

 

O Grupo Parlamentar do CDS-PP Açores emite a seguinte declaração de voto relativamente à 

votação do relatório do Grupo de Trabalho: 

 

“No entender do Grupo Parlamentar do CDS-PP Açores, o relatório apresentado não reflete de 

forma suficientemente clara e próxima o trabalho exaustivo desenvolvido pelo Grupo de 

Trabalho, nomeadamente no que se refere ao contactos efetuados no âmbito das visitas 

realizadas às diversas ilhas e, sobretudo, no que se refere às reuniões e audições realizadas 

com as diferentes instituições, aprovadas em sede de definição de diligências. Não é feita a 

descrição do trabalho e das intervenções dos deputados que integraram o Grupo de Trabalho, 

bem como das intervenções, declarações e respostas dadas pelos representantes das 

instituições e entidades ouvidas no âmbito das diligências realizadas.  

 

Mais do que um relatório pormenorizado da ação governativa no âmbito da passagem do 

Furacão Lorenzo, que poderia simplesmente ter sido solicitado ao Governo Regional, por 

resolução, o que se pretendia era um relatório que descrevesse a ação desenvolvida pelo 

Grupo de Trabalho, especialmente criado para acompanhar, de forma próxima, o processo de 

reabilitação das infraestruturas danificadas pela passagem do furação e da reposição da 

normalidade no que se refere ao abastecimento das ilhas do Grupo Ocidental.  

 

No entanto, o relatório apresentado não conseguiu alcançar esse desiderato, tendo para isso 

contribuído determinantemente a ausência de sínteses das reuniões e audiências realizadas 

pelo Grupo de Trabalho, nomeadamente com os membros do Governo Regional, com as 

Autarquias e com as restantes associações e instituições, bem como dos contactos realizados 

no âmbito das visitas efetuadas. 

 

Assim sendo, e pelos motivos anteriormente apresentados, o Grupo Parlamentar do CDS-PP 

Açores absteve-se na votação do relatório apresentado.” 

 

Sem outro assunto, com os melhores cumprimentos, 

 

Alonso Miguel 

Deputado Regional 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

e-mail: amiguel@alra.pt 

www.alra.pt  
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