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TRABALHOS DA COMISSÃ O 

A Comissão Permanente de Economia reuniu nos dias 12 de julho e 6 de setembro de 2019, na 

delegação da ALRAA em Ponta Delgada, São Miguel, com recurso a videoconferência e procedeu 

à apreciação, relato e emissão de parecer, sobre o “Projeto de Resolução n.º 147/XI – 

Reabilitação do Porto das Poças na ilha das Flores”. 

 

1º.  CAPÍTULO – ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

O presente Projeto de Resolução, cuja autoria pertence ao Grupo Parlamentar do PSD, 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  

A presente iniciativa visa, em concreto, “recomendar ao Governo Regional que, até ao final do 

seu mandato, inicie os procedimentos necessários à conclusão da obra de reabilitação do Porto 

das Poças na ilha das Flores.” 

Para efeitos de fundamentação, o propoente começa por referir que “Nos últimos anos tem-se 

verificado um crescimento da procura do transporte marítimo de passageiros e, 

consequentemente, também da procura de serviços portuários, o que resulta do aumento dos 

fluxos de turismo e veleiros que cruzam o mar dos Açores pela sua posição estratégica.” 

Neste contexto, entende-se que “é fundamental que se garanta um conjunto eficiente de 

infraestruturas portuárias regionais, atendendo, em particular, à relevância crescente do seu 
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impacto potencial na competitividade da economia regional e especialmente nesse processo de 

integração e convergência das ilhas mais pequenas como as Flores para uma região mais coesa.” 

Acrescentando-se, em seguida, que “Na ilha das Flores, o Porto das Poças assume grande 

importância económica, desde logo pelo facto de ser o porto onde existe o maior número de 

barcos de pesca, quer profissional, quer desportiva, e também o porto onde se faz o embarque 

e desembarque de passageiros para a ilha do Corvo.” 

Por fim, sustenta-se que “Há muito que a ilha das Flores reclama a reabilitação do Porto das 

Poças, para que todos os profissionais marítimos que utilizem o porto tenham melhores 

condições de trabalho, e para que aqueles e todos os passageiros que por ali 

embarquem/desembarquem, tenham maiores condições de segurança.” 

 

Diligências efetuadas: 

A Comissão de Economia deliberou proceder à audição do: 

 Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores; 

 Presidente da Associação de Pescadores Florentinos; 

 Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas, acompanhada do Presidente da 

Portos dos Açores, S.A. 

 

AUDIÇÕES REALIZADAS 

i. No dia 12 de julho de 2019, na Delegação da ALRAA em Ponta Delgada, São Miguel, 

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

Municipal de Santa Cruz das Flores, Sr. José Carlos Mendes 

O Deputado Bruno Belo apresentou a iniciativa, realçando que o PSD recomenda ao Governo 

que proceda às diligências necessárias e legais para que a segunda fase da reabilitação do Porto 

das Poças se inicie imediatamente a seguir à primeira fase, atendendo a que o Governo dos 

Açores admitiu que a obra iria decorrer em duas fases, uma agora e outra a iniciar na próxima 

legislatura, com recursos financeiros do novo quadro comunitário.  
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O Deputado Bruno Belo alegou ainda que este é um projeto que já vem desde 2000, sendo 

reivindicado pelo Conselho de Ilha das Flores, dada a sua importância para Santa Cruz e para as 

Flores, pois visa garantir maior proteção no Porto das Poças.  

Seguidamente, o Deputado José Ávila pediu esclarecimentos ao partido proponente da iniciativa 

e perguntou se, em outubro de 2018 e em março de 2019, nos Conselhos de Ilha das Flores, se 

o Governo dos Açores não tinha afirmado que avançaria a segunda fase logo que terminasse a 

primeira fase, que está em curso. 

O Deputado Bruno Belo referiu que a resposta a essa pergunta tinha sido dada pelo Presidente 

do Conselho de Ilha na conclusão da última Visita Estatutária, tendo-se mostrado desagradado 

com o adiamento da segunda fase. No entanto, o Deputado referiu ainda que, neste momento, 

já existe uma prorrogação do prazo da obra por mais 14 meses e apenas pretende que haja uma 

continuidade da mesma. 

Depois, o Deputado Manuel Pereira também perguntou em que motivos e fundamentos é que 

o PSD se baseava para dizer que a segunda fase pode ser posta em causa. 

O Deputado Bruno Belo disse que esta afirmação resultava de uma preocupação da Associação 

de Pescadores Florentinos. 

Depois dos esclarecimentos prestados, o Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz das 

Flores afirmou que a autarquia foi das primeiras entidades a reivindicar esta obra, embora 

reconheça que as obras de mar têm sempre atrasos e que são compreensíveis. 

O Presidente da Autarquia referiu que apenas pretendem que a obra seja realizada no menor 

espaço de tempo possível, sendo irrelevante se tem uma ou duas fases, pois ficou a garantia do 

Presidente do Governos dos Açores que a segunda fase seria iniciada imediatamente depois do 

término da primeira fase. Sobre o financiamento, disse que esta função cabe ao Governo. 

A terminar, o Deputado Bruno Belo disse que concordava que não cabia à autarquia o 

financiamento e o cumprimento das tarefas administrativas, mas sim ao Governo dos Açores. 

Reforçou a ideia de que a iniciativa do PSD visa apenas garantir a continuidade da obra. 
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ii. No dia 12 de julho de 2019, na Delegação da ALRAA em Ponta Delgada, São Miguel, 

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

de Pescadores Florentinos, Sr. José Florentino Azevedo. 

O Presidente da Associação entende que o projeto não corresponde ao que os pescadores 

desejariam para a ilha das Flores, tendo já ouvido várias versões sobre a obra. Considera que 

para ser benéfica para as pescas, a obra tem de ser executada na totalidade, devido às condições 

climatéricas que afetam o Grupo Ocidental, nem que seja necessário fazer algum sacrifício para 

concluir a obra. 

A seguir, o Deputado Bruno Belo disse que partilhava das mesmas preocupações que o 

Presidente da Associação, em dotar o Porto das Poças das condições necessárias. 

Por fim, o Deputado Manuel Pereira referiu apenas que é importante concluir o projeto em 

curso. 

 

iii. No dia 6 de setembro de 2019, na Delegação da ALRAA em Ponta Delgada, São Miguel, 

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

Transportes e Obras Públicas (SRTOP), Ana Cunha, acompanhada do Presidente da 

Portos dos Açores, S.A., Miguel Costa. 

A Secretária Regional referiu que a obra do Porto das Poças, nas Flores, na sua primeira fase, 

está em curso. A empreitada em desenvolvimento tem um valor de 8,3 milhões de euros e foi 

adjudicada ao consórcio “Somague Ediçor, Tecnovia Açores e Somague Engenharia”. 

Acrescentou ainda que as prorrogações do prazo resultam essencialmente dos efeitos das 

condições climatéricas e em especial do efeito da tempestade Killian. A segunda fase da obra, 

da responsabilidade da Secretaria do Mar, Ciência e Tecnologia, deve ter início após o fim desta 

primeira fase, tal como já foi referido pelo Presidente do Governo Regional dos Açores e outros 

membros do Governo. 

Depois, o Deputado Bruno Belo disse que a obra será partilhada por duas tutelas (SRTOP e 

SRMCT), com duas fases, tendo questionado se é possível garantir que os procedimentos 

burocráticos já estão a decorrer e se este é o projeto final a implementar. 

A SRTOP respondeu que a segunda fase é da competência de outra secretaria (SRMCT). 
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Seguidamente, o Deputado José Ávila perguntou se a SRTOP tem conhecimento que o Secretário 

Regional do Mar, Ciência e Tecnologia garantiu no Concelho de Ilha das Flores, por duas vezes, 

que a segunda fase iria avançar logo após o término da primeira fase e se, tecnicamente, era 

possível avançar com duas fases ao mesmo tempo. 

Em resposta, a SRTOP referiu que o assunto foi abordado e esclarecido no Conselho de Ilha das 

Flores, tendo ainda sido assumido, pelo Presidente do Governo dos Açores, o compromisso de 

iniciar a segunda fase. 

Em complemento, o Presidente da Portos dos Açores realçou que qualquer obra marítima é 

complexa, quer seja nos Açores ou noutro lugar, e que as prorrogações de prazos acabam por 

ser normais em obras marítimas, sobretudo no meio do Atlântico e mais a Ocidente. 

Relativamente ao estado do mar na ilha das Flores, o Presidente da Portos dos Açores indicou 

que mais de 85% dos dias foram considerados não aptos a trabalhos no mar (incluindo os fins 

de semana). Por este motivo, considera que a prudência recomenda a divisão da obra em fases, 

de forma a que a primeira fase concluída garanta uma maior proteção e segurança para avançar 

com outras fases subsequentes. 

Referiu ainda que o que está a ser feito é exatamente o que foi testado em modelo físico 

reduzido no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, e que a execução está a ser difícil, devido 

às condições do estado do mar. 

A seguir, o Deputado Bruno Belo perguntou se a construção do segundo molhe dará maior 

segurança à infraestrutura já concluída. 

Por fim, o Presidente da Portos dos Açores respondeu que o porto tem funcionado sem a 

ampliação em curso e sem o segundo molhe, sendo que o objetivo desta obra, com o molhe 

ampliado, é garantir maior estabilidade na bacia e com isso melhores níveis de operacionalidade 

e segurança. Concluiu dizendo que com a construção de um segundo molhe, a situação, 

obviamente, só pode melhorar ainda mais. 
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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 favorável 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  

A Comissão Permanente de Economia deliberou, por maioria, com os votos a favor do PSD e a 

abstenção do PS, CDS/PP e BE, com reserva de posição para Plenário, emitir parecer favorável 

relativamente à presente iniciativa. 

Ponta Delgada, 19 de setembro de 2019. 

O Relator 

                                   

Carlos Silva  

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

        A Presidente 

            

       _________________________        

                   Bárbara Chaves  


