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REQUERIMENTO 
 

“O sector do turismo é cada vez mais encarado, na Região Autónoma dos 

Açores, como uma mais-valia económica a explorar, em cada uma das 

nossas Ilhas. 

A Ilha de São Jorge, tem um património cultural e natural, muito rico.. que 

deve ser aproveitado para fins turísticos, mas preservando sempre esse 

mesmo património. 

Viver numa Ilha e dedicá-la ao turismo, também é obrigatório estar-se 

virado para o Mar. 

A construção de um Porto de Recreio, ao contrário do que alguns possam 

pensar; é uma infra-estrutura., importantíssima para o desenvolvimento do 

sector turístico na ilha. 

Com a construção desta infra-estrutura, serão criados mais postos de 

trabalho para fixar os jovens à Ilha e fomentar várias actividades que giram 

à volta de um Porto de Recreio. 

Considerando que na última visita estatutária do Governo Regional à Ilha 

de São Jorge, no passado mês de Julho, foi anunciado a construção de um 

Porto de Recreio, (já com orçamentos e tudo), onde afinal era apenas um 

anteprojecto???, que depois ficou para ser apreciado pelas entidades 

locais e pelos interessados directamente neste assunto; 

Considerando que após reuniões, de trabalho entre entidades locais e 

populares, foi conseguido um esboço, daquilo que seria o ideal como 

anteprojecto do Porto de Recreio, que posteriormente foi enviado à 

Secretaria Regional da Economia; 

Considerando que o esboço enviado tem preocupações do presente e 

futuras a médio prazo; 
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Considerando a importância da construção desta infra-estrutura. 

Ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis., requeiro a V.Exa. que 

seja solicitada informação ao Governo Regional., através da Secretaria 

Regional da Economia, sobre o seguinte: 

- É ou não intenção da Secretaria Regional da Economia, incluir no 

próximo Plano e Orçamento para 2002, verba para a construção do referido 

Porto de Recreio? 

- Em caso afirmativo, qual a calendarização da referida obra, (projecto, 

execução da obra e conclusão da obra) ? 

 

Velas de São Jorge, 10 de Outubro de 2001. 

 

O Deputado Regional, Mark Marques”. 
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