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PROJETO DE RESOLUÇÃO 

 Reabilitação do Porto das Poças na ilha das Flores 

 

Uma infraestrutura portuária, numa região arquipelágica como são os Açores 

desempenha um papel que ultrapassa o seu contributo direto para a atividade 

económica e para a criação de emprego, designadamente funcionando como ponto de 

interligação intercontinental nas redes logísticas de transporte internacionais, de 

pessoas e na complementaridade da mobilidade entre ilhas.  

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. 

Nesses termos, é fundamental que se garanta um conjunto eficiente de infraestruturas 

portuárias regionais, atendendo, em particular, à relevância crescente do seu 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. 

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. 

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

embarquem/desembarquem, tenham maiores condições de segurança. 

No dia 19 de março de 2012, o Subsecretário Regional das Pescas e uma delegação de 

pescadores florentinos assistiram, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, aos 

ensaios em modelo reduzido da solução preconizada para a ampliação do Porto das 

Poças na ilha das Flores. 

Nestes ensaios foram aprovados pelos profissionais da pesca as condições de entrada 

e saída do porto e as condições de abrigo proporcionadas por esta solução em 

condições de mau tempo. 

Na Carta Regional das Obras Públicas, esteve referido, melhoramentos nas condições 

de operacionalidade do Porto das Poças e orla costeira, 3.ª e 4.ª fase, obras estas com 

início previsto no 1.º semestre de 2015. 

Na ampliação do Porto das Poças está prevista a construção de um molhe de 302 

metros e um contra molhe de 104 metros, que ficará com cerca de 15000m2 de área 

molhada, 8000m2 de terrapleno e com pontões flutuantes com capacidade para 

amarração de 88 embarcações. 

Observa-se, assim, que a relevância económica do Porto das Poças é significativa e 

apresenta potencial para crescer significativamente, gerando crescimento económico 

e emprego. O que, aliás, é reforçado pelo facto de estarmos perante uma pequena 

economia aberta, localizada numa extremidade do Continente europeu e na 

intersecção das rotas de longa distância Norte-Sul e Este-Oeste. 

Nesse sentido, pode concluir-se que eventuais atrasos ou obstáculos à concretização 

desta aspiração são relevantes e podem comprometer significativamente o 

desenvolvimento da economia da ilha das Flores e da Região. 
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Assim, ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do PSD/Açores propõe que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores aprove a seguinte Resolução: 

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores resolve 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. 

 

Horta, 24 de maio de 2019 

Os Deputados, 

 

 

 


