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REQUERIMENTO 
 

"Desde há quatro ou cinco anos, que o movimento de embarcações de 

recreio nos portos dos Açores, especialmente nas Velas de São Jorge, 

tem conhecido um crescimento gradual, com reflexos significativos na 

actividade comercial e económica da Ilha. 

Considerando que existem a operar  no porto das Velas cerca de 60 a 70 

embarcações de recreio locais, durante o período de Verão (Maio a 

Setembro). 

Considerando que nesse: período o número aumenta, com a passagem de 

embarcações vindas de outras ilha, sobretudo do triângulo (Faial e Pico). 

Considerando que a "inexistência" de um porto de recreio, vem dificultar 

o manuseamento e operacionalidade das embarcações, 

Considerando a falta de espaço que existe no porto, devido ao grande 

número de embarcações que têm de permanecer varadas, e ao grande 

movimento comercial (contentores). 

Considerando que o necessário também, e sempre salvaguardar a 

actividade da pesca, criando melhores condições de trabalho aos 

profissionais do sector. 

Considerando que em comunicado do Conselho de Governo datado de 15 

de Fevereiro de 2000 ( há cerca de um ano ), foi deliberado a aquisição de 

uma nova grua para o porto das Velas. 

Considerando que a montagem de uma nova grua (8 a 9 toneladas), na zona 

da actual, e transferir a existente para o cais pequeno "caisinho", virá 

certamente facilitar o manuseamento e operacionalidade das embarcações 

neste porto. 

Considerando que a época estival terá o seu início dentro de 3 ou 4 meses e 

é preciso salvaguardar esta situação.  
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Ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, requeiro a V. Exª. que 

seja solicitada informação ao Governo Regional, através da Secretaria 

Regional da Agricultura e Pescas e Secretaria Regional da Economia, sobre 

o seguinte: 

É ou não intenção da Secretaria da Tutela, adquirir uma nova grua para o 

porto das Velas. 

Em caso afirmativo, para quando se prevê a sua montagem e entrada em 

funcionamento ? 

 

Velas de São Jorge, 16 de Janeiro de 2001. 

 

O Deputado Regional, Mark Marques." 
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