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Exmo. Senhor

Presidente da Assembleia Legislativa

da Regiao AutOnoma dos Acores

ASSUNTO: ENVIO DE PETICAO "PELA ABOLICAO DAS PLATAFORMAS LOGISTICAS NO PROTA

•
subscritor da peticao supra identificada, venho proceder a entrega da mesma.

A recolha de assinaturas realizou-se de duas formas, em papel e via Internet, estando
neste caso disponiveis as assinaturas online no sitio
htto://www.peticaopublica.com/PeticaoVer.aspx?pi=PROTA

Horta, 12 de Maio de 2010-05-12

Corn os melhores cumprimentos

(	 / 
Mario Jorge Silva

ASSEMBLEIA LEG1SLATWA DA
REGIAO AUTONOMA DOS AQORES
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Peticao pela Abolicão das
Plataformas Logisticas no PROTA

Para: Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma dos Acores e
Governo Regional dos Acores.

1. Considerando que Plano Regional de Ordenamento do Territ6rio (PROTA)
defende a criacdo de plataformas logisticas, "localizadas junto dos portos de
Ponta Delgada, em S. Miguel, e da Praia da VitOria, na Terceira." (1)4.104 da
iniciativa do Governo Regional).

2. Considerando que é objectivo assumido no PROTA "Promover uma plataforma
logistica de escala regional associada ao porto da Praia da Vitória, orientada
para servir as ilhas dos Grupos Central e Ocidental e como infra-estrutura
alternativa àplataforma de S. Miguel em situacOes de emergëncia." (pag. 175).

3. Considerando que essas alteracOes propostas nao tern em devida conta a actual
situacalo e o actual modelo de transportes maritimos de mercadorias que é eficaz,
funciona e satisfaz todas as ilhas.

4. Considerando a opinido de diversas personalidades ligadas ao sector,
nomeadamente Oficiais da Marinha Mercante e ex-Presidente do Conselho de
Administracdo da APTO, SA, que defendem fundadamente que a
implementacão de plataformas logisticas resultaria numa reducdo drastica de
eficdcia dos portos e o encarecimento do transporte das mercadorias destinadas
aos outros portos da Região.

5. Considerando que nao faz qualquer sentido do ponto de vista econ6mico e
tOcnico instalar uma plataforma logistica num porto, quando o destino final das
mercadorias esta a apenas 3 ou 4 horas de distáncia do destino final.

6. Considerando que o transporte maritimo de mercadorias de e para a Reed()
AutOnoma dos Acores devera reger-se por normas de servico pUblico.

7. Considerando que a opcdo por urn modelo de "plataformas logisticas" feito corn
base apenas em ideias teOricas, sob a press -do de alguns interesses e para o qual
nao existem sequer estudos fundamentados e crediveis, Mao e uma opc-ao
fundarnentada e credivel.

8. Considerando que a alteracao efectuada pela Comissao de Assuntos
Parlamentares da ALRAA, substituindo a expressào "promover uma plataforma
logistica" por "promaver eventualmente uma plataforma logistica", e já o
reconhecimento da sua desnecessidade e do incOmodo que esta medida provoca
na populacao acoriana, embora mantenha uma indesejavel porta aberta a futura
adopyao desse modelo.

Os signatarios desta Peticão solicitam que do Plano Regional de Ordenamento do
TerritOrio (PROTA) sejam retiradas todas as referencias directas e indirectas A
criacdo de plataformas logisticas nos Acores.

1 0 Subscritor: Mario Jorge Dutra da Silva
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Os abaixo assinados sào subscritores da Petigão pela
Aboligäo das Plataformas Logisticas no Plano Regional de
Ordenamento do TerritOrio (PROTA), solicitando que sejam
retiradas todas as referéncias directas ou indirectas á
criac'äo das mesmas nos Acores.
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