






- A suspensao peticionada, apenas referente as muito pouco fundamentadas, 

contextualizadas e repletas de opc;oes tecnicas duvidosas, projetadas para 0 plano de agua do 

Porto do Horta, deve ser garantida por quem tenha esse poder de decidir. 

- Por contraposic;:ao, refere-se que essa suspensao, nao deve afetar a execucao das obras 

previstas para a componente terrestre, sob pena de prejudicar ainda mais os operadores que 

del as dependem, encontrando-se alguns deles em situac;:oes alta mente debilitadas, situac;:ao que 

agravou aquando da recente exposic;:ao a passagem devastadora do fura«;ao "Lorenzo". 

- Deve ser reavaliado o projeto atual, assente em monitorizac;:ao real de variaveis, no 

interior da bacia de manobra do porto da Horta, com recurso a equipamentos cientfficos 

adequados a esse efeito, por forma a que a Portos dos A<;ores, possa, a partir daf, apresentar 

um projeto consolidado, onde as soluc;:oes encontradas, nao ponham em causa o espac;:o de 

manobra no interior do porto {logo, expandindo para o exterior, ap6s obras de readequac;:ao do 

Mol he Norte, manifestamente curta e deficientemente orientado, face as condic;:oes de vento e 

ondulac;:ao predominante no local). Estas readequac;:oes, resultariam na minimizac;:ao da agitac;:ao 

maritima dentro do porto {aumento das condic;:oes de seguranc;:a e manobra), assim como, 

evitariam a degrada<;ao ambiental da bafa interior (garantindo-se a manutenc;:ao da Bandeira 

Azul, da bandeira Quality Coast e do galardao das Bafas mais bonitas do Mundo), o que importa 

preservar a todo o custo. 

Esperando ter contribufdo para um melhor enquadramento e esclarecimento do que se 

deve pretender de uma visao estrategica clara, para um porto com as caracterfsticas naturais 

como as do porto da Horta, considero que sou manifestamente a FAVOR DA SUSPENCAO DAS 

OBRAS PREVISTAS, APENAS PARA 0 PLANO DE AGUA, TAL COMO PREVISTAS NA 22 FASE DO 

PROJETO DE REORDENAMENTO DO PORTO DA HORTA. 

Desejando a continuac;:ao de bans trabalhos atinentes as melhores soluc;:oes possiveis, 

mantenho-me ao dispor para contribuir do modo como entenderem pertinente, predispondo

me a colaborar com todas e quaisquer entidades que queiram acrescentar valor, seguranc;a, 

visao estrategica e funcionalidades ao futuro porto da Horta, o meu porto de referenda no 

mundo. 

Com os meus melhores cumprimentos, 

Rui Filipe da Silva Pereira da Terra 
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