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TRABALHOS DA COMISSÃO 

A Comissão Permanente de Economia reuniu nos dias 09 de janeiro de 2019, na Delegação da 

ALRAA em Ponta Delgada, ilha de São Miguel, e 30 de janeiro de 2019, na Delegação da ALRAA 

em Angra do Heroísmo, Terceira, com recurso a videoconferência e procedeu à apreciação, 

relato e emissão de parecer, sobre o Projeto de Resolução n.º 109/XI (PPM) – “Garantir a 

realização das obras, e a instalação de equipamentos, que permitam aproveitar plenamente 

as obras do molhe-cais e alargamento da plataforma do Porto da Casa, na ilha do Corvo”. 

 

1º.  CAPÍTULO – ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

O Projeto de Resolução em apreço, cuja autoria pertence à Representação Parlamentar do PPM, 

foi apresentado 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  

A iniciativa ora em apreciação visa, concretamente, recomendar “ao Governo Regional que 

concretize as seguintes melhorias na infraestrutura portuária do Porto da Casa, na ilha do 

Corvo: 

1. Proceder à dragagem da baía do Porto da Casa; 

2. Instalar pontões flutuantes amovíveis na baía do Porto da Casa; 

3. Criar as condições técnicas necessárias para instalar uma rampa ro-ro; 

4. Garantir a instalação dos equipamentos necessários para manter as câmaras de frio em 

funcionamento após o seu desembarque; 
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5. Construção de escadas de acesso junto ao local onde está a ser instalada a nova grua fixa.” 

O proponente, em sede de exposição de motivos, começa por referir que “As obras do molhe-

cais e alargamento da plataforma do Porto da Casa, na ilha do Corvo, que estão atualmente a 

decorrer, permitirão melhorar a acessibilidade marítima da ilha, nomeadamente ao nível do 

transporte de mercadorias e de passageiros.” 

Por outro lado, sustenta-se que “As melhorias introduzidas no Porto da Casa reforçam a 

capacidade de projeção da soberania e da jurisdição dos Açores e do país no perímetro mais 

ocidental da nossa ZEE e da imensa plataforma continental adjacente que Portugal atualmente 

reivindica.” 

Por fim, defende-se que “tendo em conta os meios ainda instalados para a conclusão da referida 

empreitada, importa garantir a concretização de algumas obras e a instalação de equipamentos 

que permitam aproveitar e desenvolver todo o novo potencial da infraestrutura portuária em 

causa.” 

 

Diligências efetuadas: 

A Comissão de Economia deliberou proceder à audição das seguintes entidades: 

 Presidente da Câmara Municipal do Corvo (CMC); 

 Secretária Regional do Transportes e Obras Públicas (SRTOP); 

 

Foi ainda solicitado parecer por escrito às seguintes entidades: 

 Associação de Pescadores do Corvo;  

 Empresa "Barcos do Pico". 
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Audições Realizadas 

 

i. No dia 09 de janeiro de 2019, na Delegação da ALRAA em Ponta Delgada, ilha de São 

Miguel, com recurso a videoconferência, foi realizada a audição do Presidente da 

Câmara Municipal do Corvo (CMC), José Manuel Alves da Silva. 

O Presidente da Câmara Municipal do Corvo começou por referir que a dimensão da obra no 

Porto da Casa implicou alguns ajustamentos, mas são questões que já estão a ser tratadas e 

foram acompanhadas pelas entidades competentes. Considera ainda que houve um 

aproveitamento político desta questão, uma vez que as situações já estão a ser tratadas e 

resolvidas. Informou que, desde o início, o Governo dos Açores, como dono da obra, sempre 

discutiu e analisou os problemas e inconvenientes detetados, ouvindo os interessados e a 

população. 

Depois, o Deputado Luís Garcia questionou se os cinco pontos identificados no Projeto de 

Resolução já estão resolvidos, nomeadamente: a realização de dragagens, a colocação de 

pontões, as condições técnicas para a instalação de uma rampa Ro-Ro, os equipamentos 

necessários para as camaras de frio e as escadas perto da grua. 

Em resposta, o Autarca do Corvo afirmou que a dragagem da baía já foi feita e ficou concluída 

no final de dezembro de 2018 e que os pontões flutuantes irão ser instalados posteriormente, 

de acordo com as informações transmitidas pela empresa Portos dos Açores.  

Em relação à rampa Ro-Ro, o Presidente da CMC disse que esta questão nunca se colocou, nem 

estava previsto no projeto. No que concerne às camaras de frio, está prevista a sua instalação 

numa zona previamente definida, faltando apenas instalar a sua iluminação. Por fim, as escadas 

já foram realizadas e colocadas na zona de intervenção da grua, em duas zonas. 

O Deputado Luís Garcia voltou a intervir para questionar se, com a dimensão atual da obra, é 

possível instalar a rampa Ro-Ro. 

O Autarca do Corvo respondeu que, atendendo ao comprimento e largura do cais, junto à costa, 

não é possível incluir esta rampa Ro-Ro, devido à dimensão da baía. 

http://cm-corvo.pt/www/index.php/camara/composicao
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Posteriormente, o Deputado Iasalde Nunes indicou que a obra no porto ultrapassou os dez 

milhões de euros e é a maior obra alguma vez realizada na ilha do Corvo e vem melhorar as 

condições do porto, ao nível operacional e de segurança para todos os agentes económicos. O 

Deputado perguntou qual tem sido o feedback dos Corvinos sobre a obra, incluindo os 

pescadores e armadores e se durante o decorrer das obras, o Governo dos Açores esteve sempre 

atento e aberto às sugestões da população. Perguntou ainda se a obra no porto está quase 

concluída. 

O Presidente da CMC respondeu que as pessoas estão satisfeitas, sobretudo os utilizadores e 

que durante a obra houve disponibilidade total e foram ouvidas as pessoas. Considera ainda que 

a obra está ajustada às necessidades da população e permite a operação em simultâneo de 

vários operadores. 

A seguir, o Deputado Paulo Mendes questionou se as alterações à obra, sugeridas pela 

população, deveriam ter sido introduzidas na fase de elaboração do projeto e do caderno de 

encargos e se a população foi ouvida antes da elaboração do projeto 

O Autarca referiu que na preparação do projeto, as entidades envolvidas e a população foram 

ouvidas e durante a execução da obra foi possível ajustar e melhorar a obra, com benefícios para 

a população. 

O Deputado Paulo Mendes voltou a intervir para perguntar se o que vem previsto no Projeto 

Resolução implica um novo projeto ou a alteração do projeto da obra. 

Em resposta, o Autarca do Corvo referiu que apenas a rampa Ro-Ro implicaria a alteração do 

projeto, mas tal nunca esteve previsto ou foi reivindicado pela população, tendo em conta a 

dimensão da ilha. 

 

ii. No dia 30 de janeiro de 2019, na Delegação da ALRAA em Angra do Heroísmo, Terceira, 

com recurso a videoconferência, foi realizada a audição da Secretária Regional do 

Transportes e Obras Públicas (SRTOP), Ana Cunha, que se fez acompanhar do 

Presidente do Fundo Regional de Coesão, João Roque Filipe, e do Vogal, Marco 

Oliveira. 
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O Deputado Paulo Estevão fez a apresentação da iniciativa, conforme consta no Projeto de 

Resolução em análise. 

Depois, a SRTOP afirmou que a obra do porto da Casa representou um investimento superior a 

nove milhões de euros e está concluída desde 14/12/2018. Neste momento estão a decorrer 

pequenos ajustamentos pelo empreiteiro, para depois efetuar a entrega final da obra. 

A SRTOP referiu ainda que as dragagens foram realizadas na bacia e fazem parte da empreitada, 

realçando que, para além desta empreitada, ainda estão em curso obras nos armazéns de apoio 

à operação portuária e um concurso público para a aquisição de uma nova grua móvel. 

Acrescentou que os pontões flutuantes não podem ser instalados devido à agitação na baía; que 

a rampa ro-ro nunca esteve prevista no atual projeto; que a obra já contemplou a instalação 

técnica para as camaras de frio e que a grua já foi deslocada e as escadas já foram colocadas. 

A seguir, o Deputado Paulo Estevão questionou se foram realizadas obras a mais na empreitada 

e quando é que se decidiu realizar as mesmas. 

Em resposta, a SRTOP disse que trabalhos a mais são os decorrentes da empreitada, para fazer 

face a imprevistos. As alterações mencionadas no PR não são consideradas trabalhos a mais e 

foram decididos realizar pela empresa Portos dos Açores. Relativamente às dragagens efetuadas 

na baía, estas foram feitas nas zonas de manobra das embarcações, como previsto no projeto. 

Por sua vez, o Deputado Alonso Miguel perguntou ao Deputado Paulo Estevão o que significa 

“criar as condições técnicas” para a rampa ro-ro. 

O Deputado Paulo Estevão disse que a pretensão era criar as condições de encaixe de uma 

rampa ro-ro, aproveitando os equipamentos existentes no Corvo, dado que a construção da 

rampa tem um custo significativo e a deslocação dos meios para o Corvo eleva muito o valor dos 

investimentos a realizar. 

De seguida, o Deputado Bruno Belo referiu que as condições de agitação dentro da baía não 

permitem a instalação dos pontões flutuantes, questionando se existe alguma 

alternativa/abrigo para colocar os pontões e se há constrangimentos técnicos no estudo para a 

colocação da rampa ro-ro.  
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A SRTOP respondeu que não conhece em pormenor o estudo técnico, dado ser antigo, mas 

referiu que uma das finalidades da obra do porto da Casa consistia em melhorar as condições 

de abrigo. Além disso, uma rampa ro-ro implicaria um estudo pormenorizado ao nível das 

manobras, do tipo de navio a operar, entre outros fatores. 

Por sua vez, o Deputado José Ávila perguntou sobre o que estava previsto no projeto da obra; 

se conhece algum porto de mar aberto, com pontões flutuantes, na Região; se a população do 

Corvo alguma vez reivindicou uma rampa ro-ro e se esta rampa anularia parte da obra agora 

concretizada. 

A SRTOP disse que é possível provar nos documentos iniciais os investimentos previstos e que 

não tem conhecimento de nenhum porto de mar aberto, com pontões flutuantes. Acrescentou 

que não está previsto nesta legislatura, nem foi reivindicado pela população, e que a obra atual 

não foi pensada para depois implementar uma rampa ro-ro. 

Seguidamente, o Deputado Bruno Belo questionou se o navio que a Região pretende construir 

tem um portão lateral. 

Depois, o Deputado Paulo Estevão perguntou se a dragagem efetuada foi a que estava prevista 

e se as escadas de acesso estavam previstas no projeto. 

Por sua vez, o Deputado Paulo Mendes questionou se ocorreram alterações que não estavam 

previstas no projeto inicial e o motivo, bem como se estas correspondem ao disposto neste 

Projeto de Resolução. 

Já o Deputado Alonso Miguel perguntou se a grua das pescas já está operacional. 

Em resposta, a SRTOP disse que está a ser concluída a instalação da grua das pescas, que existiu 

comunicação formal ao projetista das necessidades da população e que apenas tem informação 

que foram feitas as dragagens necessárias para as manobras das embarcações, conforme 

previsto no projeto. Esta informação pode ser verificada nos estudos e documentos sobre o 

projeto. 

A terminar, a SRTOP disse que o navio a construir tem previsto uma porta lateral. 
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3º.  CAPÍTULO – POSIÇÃO DOS PARTIDOS  

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer de abstenção, com reserva de posição para Plenário, 

relativamente à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do PSD emite parecer de abstenção, com reserva de posição para 

Plenário, relativamente à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do CDS/PP emite parecer de abstenção, com reserva de posição para 

Plenário, relativamente à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do BE emite parecer de abstenção, com reserva de posição para 

Plenário, relativamente à presente iniciativa. 

 

4º.  CAPÍTULO – CONCLUSÕES E PARECER  

Com base na apreciação efetuada, a Comissão Permanente de Economia deliberou, por 

unanimidade, abster-se de emitir parecer, com reserva de posição para Plenário, relativamente 

ao presente Projeto de Resolução. 

Ponta Delgada, 20 de fevereiro de 2019. 

O Relator 

                                   

Carlos Silva  

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 
 

A Presidente 
 
 

_________________________________ 
Bárbara Torres Chaves 


