REQUERIMENTO

Ampliação do Porto das Poças na Ilha das Flores

Há muito tempo que a Ilha das Flores reclama a requalificação do Porto das
Poças para que os seus pescadores, os passageiros, as empresas marítimoturísticas e a náutica de recreio possam ter melhores condições de trabalho e
segurança.
Porém, a verdade é que apesar das muitas promessas, o tempo tem passado e
esse investimento essencial para o desenvolvimento da Ilha das Flores ainda
não foi concretizado.
Não há ano de eleições regionais em que essa promessa não seja feita. Em
setembro de 2000 o Governo Regional anunciou que iria reabilitar esta
infraestrutura portuária. Em setembro de 2004 a promessa foi de que ia
desencadear os procedimentos para a elaboração do projeto. Passados quatro
anos, em setembro de 2008, o Governo apresentou o anteprojeto. Em 2012
apresentou o projeto final com deslocação de uma comitiva ao LNEC para
observar os ensaios de mar, que aparentemente conduziram, ao longo destes
últimos três anos, à revisão do projeto.
O PSD congratula-se que finalmente, 15 anos depois, em Conselho de
Governo, reunido em 22 de Julho de 2015, o Governo Regional tenha decidido
“aprovar o lançamento pela Portos dos Açores, S.A., de um concurso público
de empreitada de melhoramento das condições de abrigo do Porto das Poças,
em Santa Cruz das Flores”.
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Considerando que, tal como fora anunciado pelo Governo Regional em 23 de
Março de 2012, a obra de ampliação aprovada pelos profissionais das pescas
em 19 de março do mesmo ano, consistia na construção de um molhe de
proteção de 302 metros, um contra molhe de 102 metros para proporcionar um
bom abrigo da bacia interior do porto, que ficaria com cerca de 15.000 m2 de
área molhada, de 8.000m2 de terrapleno e com cais e pontoes com capacidade
para atracação de 88 embarcações.

Assim aos abrigos das disposições regimentais aplicáveis os Deputados
signatários solicitam os seguintes esclarecimentos.

1) Qual a capacidade de atracação para embarcações que consta do
projeto final de requalificação do Porto das Poças em Santa Cruz das
Flores?

2) Qual a área de terrapleno que consta do mesmo projeto final?

3) Qual a calendarização prevista para este investimento?

4) Tendo em conta o nível de segurança que uma infraestrutura desta
natureza obriga, quais as dimensões do molhe e do contra molhe a
construir?

5) Foram feitos ensaios de mar para o projeto que vai efetivamente ser
executado, em caso afirmativo quais os resultados?
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