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Exmº. Senhor 
Presidente da Assembleia Legislativa 
Regional dos Açores 
Rua Marcelino Lima 
9901-858 HORTA 

 

   
 
Sua referência Sua data Nossa referência Data e número de expedição 

N.º    

Proc.º    Proc.º REQ/GSR/03       

Assunto: RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 313/VII APRESENTADO PELO 
SENHOR DEPUTADO PAULO GUSMÃO (PP) – PORTO DE RABO DE 
PEIXE 

 
Em resposta ao Requerimento em epígrafe, cumpre-me transmitir a V. Exª. a 
seguinte informação:  
 

1. Encontra-se concluída a empreitada de “Reformulação e Melhoramento do 
Porto de Pescas de Rabo de Peixe”, tendo sido investidos cerca de 
9.000.000 €. 
 Neste momento, o porto encontra-se operacional e tem sido intensamente 
utilizado pelas embarcações de pesca locais e costeiras da Região. 
 
Foi concluída a obra de assinalamento marítimo e foram adjudicadas as 
obras de instalação das redes eléctricas e de águas e de combate a 
incêndios, cujo prazo de entrega se prevê para Novembro do corrente ano, 
representando um investimento de cerca de 300.000 €. 
 
O projecto da grande reparação da lota encontra-se em desenvolvimento, 
prevendo-se que possa ser posto a concurso em Setembro p.f. 
 
O projecto das 75 casas de aprestos e oficina de embarcações foi iniciado 
logo que foi possível obter os terrenos e assim estudar a implementação das 
infra-estruturas, prevendo-se, também, que possa ser posto a concurso em 
Outubro p.f. 
Relativamente ao abastecimento da frota que frequenta o porto, já foi 
concessionado o espaço na área portuária a uma empresa de combustíveis, 
prevendo-se que neste verão esteja concluída a montagem dos 
equipamentos. 

2. Estão a ser executadas obras de protecção da orla marítima de Rabo de 
Peixe, designadamente, no troço entre o loteamento da orla marítima 1,2 e 3 
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e o enraizamento do molhe do porto de pescas. A empreitada em causa, foi 
objecto de concurso público nos termos do artigo 80º do Decreto-Lei n.º 
59/99 de 2 de Março. O valor da adjudicação é de 1.083.117,44€, tendo o 
respectivo contrato sido visado pelo Tribunal de Contas em 10 de Dezembro 
de 2002. O prazo de execução da empreitada é de seis meses a contar do 
Auto de Consignação que ocorreu a 13 de Dezembro de 2002. 

3. O porto de Rabo de Peixe encontra-se na costa Norte da ilha de São Miguel 
e não está deficientemente orientado. Aliás, representou um enorme 
investimento para um porto de pesca, de forma a conseguir resistir ao mau 
tempo, como foi comprovado neste último inverno.  

4. Já se encontra em concurso a aquisição de um pórtico de varagem que 
permitirá de uma forma segura e rápida melhorar a varagem de embarcações 
de pesca. 

5. A modernização da frota de pesca resulta fundamentalmente da pressão que 
alguns países exercem, no qual se inclui Portugal, e não de iniciativa 
comunitária, no sentido de permitir que sejam apoiadas novas construções 
de embarcações e também modernizar as embarcações existentes. Mau 
grado apenas ter sido permitido apoios à construção de novas embarcações 
até 31 de Dezembro de 2004, por pressão dos Governos das Regiões 
Ultraperiféricas, já foi efectuada pela Comissão uma proposta de 
Regulamento do Conselho Europeu no sentido de permitir que, nestas 
Regiões, essa data passe para 31 de Dezembro de 2006. 
 Na Região, já se encontra em curso a modernização da nossa frota, quer no 
âmbito do PRODESA, quer no âmbito estritamente regional. 
Desde 2000, no âmbito regional, já foram apoiados 633 projectos de 
modernização de embarcações da pesca artesanal, no valor de 2.700.000 €. 
No âmbito do PRODESA, desde 2000, já deram entrada 29 processos de 
construção de novas embarcações, que representa um valor de apoios de 
cerca de 4.000.000 €.  

 
 

 
Com a mais elevada consideração, 

 

A SECRETÁRIA REGIONAL ADJUNTA DA PRESIDÊNCIA 

 

CLÁUDIA ALEXANDRA COELHO CARDOSO MENESES DA COSTA 
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