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ASSUNTO: REQUERIMENTO N.º 454XI – FALTA DE EQUIPAMENTOS DE APOIO NO 

PORTO DAS LAJES DO PICO 

 

Em resposta ao requerimento referido em epígrafe, subscrito pelo Senhor Deputado João 

Paulo Corvelo, da Representação Parlamentar do Partido Comunista Português, sem 

prescindir quanto ao teor dos considerandos, encarrega-me S. Exa. o Secretário Regional 

Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares de informar o seguinte: 

 

No que se refere à instalação de uma bomba de abastecimento neste porto, estão a ser 

desenvolvidos contactos pela Portos dos Açores, S.A., com representantes locais das 

empresas de fornecimento de combustíveis para definir uma parceria que satisfaça as 

necessidades dos operadores e pescadores que utilizam aquele porto. 

No que concerne à eventual instalação de um travelift no porto, tal hipótese já foi estudada 

pela Portos dos Açores, SA., não se afigurando de fácil solução, atendendo às áreas 

disponíveis, que são limitadas para manobras do equipamento, mas também às reduzidas 

cotas dos fundos das atuais frentes acostáveis junto ao terrapleno. 

No que diz respeito às instalações sanitárias está concluído um projeto de execução para 

construção de um edifício de controlo e apoio ao núcleo de recreio náutico do porto das Lajes 

do Pico, que inclui uma receção, as instalações sanitárias e balneários, um arquivo e uma 

área técnica, no valor estimado de 200 mil euros, prevendo-se a sua execução durante o 

próximo quadro comunitário de apoio. 

Por último, a Portos dos Açores, SA.  prevê executar, a curto prazo, vários investimentos no 

porto das Lajes do Pico, nomeadamente obras de manutenção dos equipamentos instalados, 

 

 

 

 

 

 

 
Exmo. Senhor  
Chefe do Gabinete de Sua 
Excelência a Presidente da 
Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma dos Açores 
Rua Marcelino Lima 
9901-858 Horta 
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melhorias no cais de receção, colocação de novos cabeços e argolas de amarração, bem

como escadas quebra costas, estando, ainda a ser avaliada a necessidade de colocação de

mais pontôes flutuantes que permitam, nos meses de verão, a acostagem de embarcações

de recreio que passam ao largo da baía das Lajes do Pico.

Com os melhores cumprimentos, cU!

I A Chefe do Gabinete

Lina Maria Cabral de Freitas
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