ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

TRABALHOS DA COMI SSÃ O

A Comissão Permanente de Economia reuniu no dia 29 de junho de 2017, na Delegação da
Ilha Terceira da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na cidade de Angra
do Heroísmo, Terceira, a fim de analisar e dar parecer sobre o Projeto de Resolução n.º 25/XI
- Recomenda ao Governo Regional a contratação do Laboratório Nacional de Engenharia Civil
para a realização de uma auditoria técnica às obras do novo cais de passageiros e respetivo
molho do porto da Horta.

1º. CAPÍTULO – ENQUADRAMENTO JURÍDICO

O Projeto de Resolução foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do BE, ao abrigo da alínea
d), do n.º 1, do artigo 31.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores
– Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro – e nos termos do artigo 145.º do Regimento da Assembleia
Legislativa Regional dos Açores e apreciado nos termos da alínea a) do artigo 42.º do referido
Regimento.

2º. CAPÍTULO – APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE E ESPECIALIDADE

O proponente, em sede preambular, começa por referir que “O Porto da Horta foi, durante
anos e anos, um porto seguro e uma referência de ancoradouro para todos aqueles que, na
travessia atlântica, o procuravam para refazer forças, abastecer ou procurar socorro de
qualquer tipo.”
Acrescentando-se, em seguida, que “Este facto granjeou - entre iatistas e velejadores renome mundial ao porto da Horta e foi, desde há muito, uma fonte imprescindível para a
economia da cidade da Horta e da ilha do Faial.”
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Referindo-se, ainda, que “Desenvolver este potencial económico, modernizando-o,
multiplicando os seus serviços e aumentando a segurança, eram os anseios dos agentes
económicos da ilha do Faial e de toda a população que se revê, com orgulho, nos pergaminhos
alcançados pelo seu porto.”
Contudo, sustenta-se que “após as obras do novo cais de passageiros, não só estas promessas
não foram concretizadas, como o resultado do que foi feito é deveras preocupante para o
futuro da segurança do porto e, portanto, da economia da ilha.”
Por fim, refere o proponente que “Para remediar estes malefícios, o Governo Regional
apresenta, agora, novas obras no interior do porto, as quais mais não visam do que branquear
os erros das obras efetuadas.”
Assim, a iniciativa ora em apreciação visa, em concreto, o seguinte:
1. “Que o Governo Regional cancele, de imediato, a assumida pretensão da “Portos dos
Açores” de lançar o concurso público para novas obras no porto da Horta, evitando assim
factos consumados e encargos futuros.
2. Que o Governo Regional contrate o Laboratório Nacional de Engenharia Civil para:
a) Realizar uma auditoria técnica às obras do novo cais de passageiros e respetivo
molhe do porto da Horta.
b) Apresentar as alterações que considerar necessárias para cumprir os objetivos
propostos: atracação de navios de cruzeiro, potencialização económica e reforço da
segurança do porto.
3. Que o Governo Regional apresente, no prazo de 90 dias, as conclusões da referida
auditoria.”
A Comissão Permanente de Economia deliberou proceder à audição do Secretário Regional
dos Transportes e Obras Públicas.
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i.

A Comissão Permanente de Economia, no dia 29 de junho de 2017, procedeu à
audição do Secretário Regional dos Transportes e Obras Públicas, Vítor Manuel
Ângelo de Fraga, o qual se fez acompanhar do Presidente do Conselho de
Administração da Portos dos Açores, S.A., Fernando Manuel de Saldanha Matos do
Nascimento, na Delegação da ALRAA em Angra do Heroísmo, Terceira.

O deputado Paulo Mendes apresentou a iniciativa e referiu que o Porto da Horta goza da
reputação de ser um “porto seguro”, uma referência mundial para quem utiliza o mar e é
muito importante para a economia do Faial, pelo que esta proposta visa garantir que estão
reunidas as condições de segurança no porto. O deputado mencionou que o Governo Regional
efetuou obras no porto e que a atual gare/terminal de passageiros é muito melhor do que a
que existia anteriormente e este é um aspeto positivo a realçar. No entanto, pela negativa,
destaca o facto de o porto não permitir a acostagem de navios de cruzeiro de grandes
dimensões; que o porto é afetado pela grande ondulação e que existe um assoreamento do
porto.
Acrescentou ainda que o Bloco de Esquerda não acusa o Governo de ter cometido erros de
forma deliberada, que as novas obras irão permitir regularizar e corrigir erros, principalmente
ao nível da ondulação, mas é importante garantir que os agentes económicos são ouvidos e
que se divulgue de forma detalhada as características da nova obra, “parando para pensar”,
para atenuar os encargos futuros. Pelos motivos supramencionados, é fundamental que o
Governo contrate o LNEC para realizar uma auditoria técnica e apresente as alterações
necessárias.
O Secretário Regional realçou que as infraestruturas portuárias são fundamentais para cada
ilha e para a Região como um todo, pelo que o Governo Regional dos Açores tem investido
fortemente nos portos, de forma estratégia e planeada. Nos últimos 20 anos foram investidos
cerca de 400 milhões de euros nos portos da Região, dos quais 48 milhões de euros estão em
curso. Só no porto da Horta, desde 1999, foram investidos mais de 70 milhões de euros.
O Secretário afirmou ainda que os investimentos são pensados e visam dar resposta às
necessidades de população, as quais vão mudando ao longo dos anos. No caso do porto da
Horta, houve uma evolução natural do processo, mas este continua a ser um porto seguro,
que garante a segurança e operacionalidade, apesar de sempre existir ondulação, desde 1999.
Os investimentos em curso vão permitir criar melhores condições de abrigo dentro do porto,
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para complementar o que já foi feito ao nível de segurança e operacionalidade. Apresentou
alguns indicadores referentes às escalas dos navios de cruzeiros que demonstram que o porto
da Horta dá resposta à procura atual, o que não invalida que o Governo tenha estado sempre
disponível para esclarecer e clarificar.
O Presidente da Portos dos Açores, S.A. apresentou uma cronologia dos acontecimentos
relacionados com o porto da Horta:
•

Em janeiro de 2007 foram feitos ensaios em modelo reduzido para as obras previstas
no Porto da Horta, nas instalações do LNEC. Os ensaios permitiram verificar que havia
alguma agitação marítima no saco do porto da Horta, pelo que o projetista alterou o
projeto, recorrendo a ensaios e modelos de estudos matemáticos para “conceber” a
solução que garantisse melhores condições de segurança e operacionalidade.

•

Em 21/11/2013, nas instalações da antiga fábrica da baleia, foi feita uma
apresentação pública às várias entidades, pelo projetista (um dos mais prestigiados e
experientes a nível nacional).

•

Posteriormente, o concurso público, no valor estimado de 14 milhões de euros, ficou
deserto, tendo sido feita uma revisão orçamental do projeto e apresentado às várias
entidades e agentes económicos (Câmara Comércio da Horta, Câmara Municipal da
Horta, Associações da pesca, etc.). Nesta revisão foi reduzida a estrutura triangular,
mantendo as condições de segurança e operacionalidade da bacia sul (saco do porto
e marina), não existindo qualquer assoreamento, o que permitiu reduzir os custos.
Foram ainda previstos no projeto o “terrapleno” e as infraestruturas necessárias para
abastecimento de água, para a rede de combate a incêndios e uma nova rede elétrica.

O Eng. Fernando Nascimento esclareceu ainda que os ensaios em modelo reduzido,
normalmente, são requeridos pelo projetista e não pelo dono da obra, e que há muitas obras
a serem realizadas em todo o país, sem ensaios em modelo reduzido. Em alternativa, são
feitos ensaios em modelos matemáticos. Contudo, referiu que o ensaio realizado pelo LNEC
demorou 14 meses a ser executado, o que demonstra a exigência e rigor do projeto.
O deputado Tiago Branco disse que o Partido Socialista defende a necessidade de dar
continuidade ao projeto do porto da Horta, de forma rápida, para garantir o desenvolvimento
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da ilha do Faial. Perguntou se consideram necessário realizar novo ensaio em modelo
reduzido e que tipo de procedimentos são efetuados.
O Secretário Regional argumentou que já foram feitos os ensaios em modelo matemático e
reduzido, não fazendo sentido duplicar o que já foi feito, até porque não há problemas de
segurança e operacionalidade. Indicou ainda que o investimento no porto do Horta está
dividido em várias componentes e intervenções, sendo que esta intervenção se insere na
componente comercial.
Por sua vez, o Presidente da Portos dos Açores acrescentou que irão avançar com os trâmites
legais e inícios das obras, assim que as alterações ao projeto estiverem concluídas. Um novo
ensaio em modelo reduzido implicaria suspender o inicio das obras e verificar a
disponibilidade do LNEC, o que poderia demorar meses.
A deputada Catarina Cabeceiras perguntou se, desde a conclusão do porto, foi realizado algum
assoreamento e quais os custos; se os agentes económicos foram sempre ouvidos, desde o
inicio do processo, ou apenas nesta segunda intervenção; se estes fizeram sugestões e se as
entidades envolvidas (Câmara do Comércio da Horta, Câmara Municipal da Horta, APASA,
APEDA) ficam esclarecidas.
O Presidente da Portos dos Açores afirmou que não houve qualquer assoreamento depois da
conclusão das obras do terminal de passageiros. Indicou ainda que, nas reuniões realizadas,
foram levantadas dúvidas sobre o molhe de proteção da bacia sul e que a APASA ficou
satisfeita com a nova solução, enquanto a APEDA não levantou qualquer questão na reunião
de maio de 2017.
O deputado Luis Garcia declarou que concordava com o enquadramento feito pelo deputado
Paulo Mendes, do Bloco de Esquerda, uma vez que, no seu entender, existe maior ondulação,
rebentamento de cabos, saída anormal de embarcações da baía do porto da Horta, ou seja,
há novos problemas resultantes das intervenções realizadas e não foram ouvidas algumas
entidades. Assim, considera importante avaliar antes de se avançar com os novos
investimentos e perguntou se o Governo Regional dos Açores reconhece problemas na
construção do novo molhe; se já avaliou os novos problemas ou se está disponível para
avaliar; que entidade irá fazer a avaliação ou se o Governo avançou para a reformulação sem
avaliar.
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O Secretário Regional aludiu aos esclarecimentos prestados anteriormente e mencionou que
o Governo está a melhorar as condições de operacionalidade e segurança do porto, para servir
a ilha do Faial. O projetista e a entidade fiscalizadora são entidades competentes e de
reconhecido valor, experiência e conhecimento técnico e cientifico. O Secretário Regional
disse ainda que nunca afirmou que o porto do Horta tinha condições para atracarem todo o
tipo de navios e embarcações, que o terminal de passageiros da Horta dá resposta à procura
existente e que o investimento é feito para responder às necessidades. Acrescentou ainda
que os problemas que existem não derivam das obras feitas, que a agitação marítima sempre
existiu e que o projeto foi reformulado pelo projetista e não pelo Governo Regional.
O deputado Luis Garcia reconheceu que o porto da Horta sempre teve agitação marítima, com
correntes marítimas de determinado quadrante, mesmo antes das obras. Mas acrescentou
que o porto da Horta sempre foi conhecido por ser um porto abrigado e seguro e que depois
da construção do novo cais do lado norte esses a agitação agravou-se no porto da Horta, e
que eram esses os problemas que o Governo e a Porto dos Açores não queriam reconhecer.
O deputado Paulo Mendes reconheceu que a explicação dada pelo Secretário foi
esclarecedora e detalhada, mas perguntou sobre quem era o dono da obra, o Governo ou o
projetista; qual o receio em encomendar uma auditoria técnica ao LNEC e se o novo projeto
foi feito para acomodar ao preço ou às solicitações e sugestões das entidades envolvidas.
O Secretário Regional respondeu que o dono da obra é a Portos dos Açores e que a
reformulação acomodou a nova estimativa orçamental, bem como as soluções apresentadas
e os objetivos de melhoria e operacionalidade dentro do porto. Cumulativamente, as
considerações apresentadas pelos agentes e entidades foram incluídas na revisão do novo
projeto, em várias fases de auscultação, não existindo qualquer receio em fazer auditorias,
mas sim uma questão de celeridade e concretização de um investimento estruturante para o
Faial. Contudo, de acordo com algumas afirmações dos deputados da oposição, parece que
não querem fazer o investimento no porto da Horta.
O deputado Luis Garcia voltou a perguntou sobre quais as principais alterações no projeto, se
este mantém o valor base de 14 milhões de euros, qual o calendário para execução do novo
investimento e se o Governo está disponível para uma nova discussão pública e aberta.
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O deputado José Ávila mencionou que nesta nova obra foi feito muito mais do que era exigido
por lei, uma vez que foram realizados ensaios matemáticos e ensaio em modelo reduzido,
bem como uma discussão pública e reuniões com várias entidades. Perguntou ao Secretário
Regional se ficou com a perceção de que alguns partidos mão querem que se façam as novas
obras, que visam garantir mais segurança e operacionalidade.
O Secretário Regional realçou que o Governo tem feito o que deve ser feito, na defesa
intransigente do interesse dos Faialenses e dos Açorianos em geral, estando sempre
disponível para ouvir os intervenientes e a concretizar investimento.
O Presidente da Portos dos Açores S.A. respondeu que o preço orçamentado se mantém em
14 milhões de euros, tendo sido efetuadas alterações na estrutura triangular e nos edifícios
de apoio à atividade comercial, sendo que o calendário depende da entrega e conclusão do
projeto.

A Comissão Permanente de Economia deliberou proceder à solicitação dos seguintes
pareceres por escrito:
•

Câmara Municipal da Horta;

•

Câmara do Comércio e Indústria da Horta;

•

Clube Naval da Horta;

•

Associação de Produtores de Espécies Demersais dos Açores;

•

Associação de Pescadores de Atum e Similares dos Açores;

•

LNEC;

•

Engenheiro Morim de Oliveira;

•

Conselho de Ilha do Faial.
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3º. CAPÍTULO – POSIÇÃO DOS PARTIDOS POLÍTI CO S

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer de abstenção, com reserva de posição para
Plenário, ao Projeto de Resolução em análise.
O Grupo Parlamentar do PSD emite parecer de abstenção, com reserva de posição para
Plenário, ao Projeto de Resolução em análise.
Grupo Parlamentar do CDS/PP emite parecer de abstenção, com reserva de posição para
Plenário, ao Projeto de Resolução em análise.
O Grupo Parlamentar do BE emite parecer favorável ao Projeto de Resolução em análise.

4º. CAPÍTULO – CONCLUSÕES E PARECER

A Comissão Permanente de Economia deliberou, por maioria, com o voto favorável do BE e
abstenção do PS, PSD e CDS-PP, dar parecer favorável ao Projeto de Resolução em análise.
Ponta Delgada, 06 de dezembro de 2017.

O Relator

Carlos Silva
O presente relatório foi aprovado por unanimidade.
Ao presente relatório são anexos os pareceres por escrito.

O Presidente

_______________________
Miguel Costa
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