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Exm.º Senhor  
Presidente da Assembleia  
Legislativa Regional dos Açores  

 
 
N.º 580 -VII  
P.º 49.01.02  
Data: 20.03.2003 

Requerimento  
 
 
 
Considerando que a actividade piscatória representa um papel importante na economia dos 
Açores servindo de sustento a muitas famílias das nossas ilhas; 
 
Considerando que as pescas são uma actividade fundamental na Freguesia de Rabo de Peixe; 
 
Considerando as características da orla marítima de Rabo de Peixe, como foi evidente nos 
recentes temporais deste inverno e que toda esta situação poderia ter sido minimizada se na 
concepção do projecto fossem ouvidos os verdadeiros interessados, ou seja, os pescadores que, 
com a experiência de mar que têm, logo alertaram para o resultado previsivelmente desastroso, 
uma vez que o porto estaria exposto à violência das vagas impedindo a acostagem; 
 
Considerando que os pescadores de Rabo de Peixe se sentem afectados pelas más condições que 
o porto oferece, principalmente quando o mau tempo se faz sentir tendo em conta que o deixa 
sem qualquer segurança para a acostagem das embarcações; 
 
Considerando que deverão existir os equipamentos fundamentais ao exercício da actividade, 
nomeadamente um porto de abrigo que ofereça todas as condições de operacionalidade e 
segurança às embarcações que ali operam tendo em conta as suas especiais características; 
 
Considerando que a falta de uma rampa de varagem produz uma ausência de condições técnicas 
que proporcionem a embarcações de maior envergadura ai fazerem os seus trabalhos de 
manutenção e reparação; 
 
Considerando as normas comunitárias que indicam a substituição imediata, e já com 
financiamento previsto, das embarcações de boca-aberta por barcos cabinados, oferecendo estes 
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maiores condições de segurança e de produtividade, sendo necessário para tal portos 
adequadamente equipados para as mesmas; 
 
Ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis requeiro que o Governo 
Regional dos Açores me informe, com urgência, sobre o seguinte:  
 

1. Para quando a finalização das obras do porto de Rabo de Peixe? 
 

2. Que medidas irá tomar o Governo Regional quanto à protecção da orla marítima? 
 

3. Que medidas irá tomar o Governo Regional para minimizar o risco que o porto enfrenta 
perante eventuais tempestades, tendo em conta a sua deficiente orientação? 

 
4. Que medidas estão previstas quanto à instalação dos equipamentos necessários para a 

boa operacionalidade do porto? 
 

5. Quando e como se irá proceder à modernização da frota pesqueira conforme directiva 
comunitária? 

 
 
 
 
 
 
 

O Deputado Regional, 
 
 

Paulo Gusmão 
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