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Segundo Duarte Ponte - Açores são laboratório vivo de
actividades marítimas

O secretário regional da Economia, Duarte Ponte, afirmou ontem, em Angra do Heroísmo,
que os Açores são “um laboratório vivo de variadas actividades ligadas ao mar, desde a
investigação, à engenharia, a às diversas actividades económicas e turísticas”.
Foto: GACS/a União
Na sessão de abertura das IV Jornadas Portuguesas de Engenharia Costeira e Portuária, o
governante referiu que "Portugal tem nos Açores um modelo quase à escala laboratorial,
para estudar, em conjunto, todas as áreas de actividade ligadas ao mar".

"Existem instituições, como o Instituto Hidrográfico, de Meteorologia e Politécnico, os
laboratórios Nacional e Regional de Engenharia Civil e a própria Universidade dos Açores
que podem e devem colaborar mais, para, com o Governo Regional e com as
Administrações Portuárias, tornar os modelos de previsão de engenharia existentes, mais
fiáveis e correctos", disse.

Duarte Ponte sublinhou que num porto "tudo custa muito dinheiro", ao referir a
necessidade de maior fiabilidade nos modelos de previsão, de forma a proporcionar
soluções construtivas com mais certezas. Por isso, o secretário da Economia frisou a
importância para as instituições de precisão, nomeadamente o Instituto de Meteorologia,
do projecto em curso de estudo das ondas, com o apoio do programa de iniciativa

comunitária INTERREG, para que se possam aferir os seus modelos actuais de previsão.

O governante relevou a importância da presença neste evento, organizado pela
Administração dos Portos da Terceira e Graciosa S.A., dos mais destacados responsáveis
por obras marítimas no País, para anunciar depois os principais investimentos previstos
para esta legislatura, que tornarão os Açores, acentuou, na região com melhores infraestruturas portuárias.
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"Mais abertos ao exterior, com cerca de dois mil lugares de amarração para embarcações
de recreio e iatismo, com portos mais operacionais, com novas estruturas para o
transporte marítimo de passageiros, com melhores condições para recepção de navios de
cruzeiro, os Açores serão mais visitados e atractivos ao exterior", precisou.

A construção, a ser adjudicada muito em breve, do Núcleo de Recreio Náutico de Santa
Maria, com cerca de cem lugares de amarração, num investimento que ronda os oito
milhões de euros, e das "Portas do Mar", em São Miguel, já em fase de concurso público,
num valor base estimado de 46 milhões de euros, inserem-se neste plano.

Referiu, ainda, na ilha Terceira, a empreitada, em curso, de reparação do Porto da Praia da
Vitória, obra que atinge o montante de 27 milhões de euros, e a conclusão da empreitada
do Plano Integrado da Baía de Angra, num investimento global na ordem dos 30 milhões de
euros, bem como, na Graciosa, a construção do Porto de Pescas, a decorrer, que ronda os
seis milhões de euros.

Duarte Ponte anunciou, por outro lado, que foi aprovado recentemente, pelo SIFETUR,
o projecto de construção do Núcleo de Recreio Náutico, para cerca de 60 lugares, de
aumento do terrapleno acostável do cais das Velas, em S. Jorge, por um valor a rondar
os sete milhões de euros.

Quanto à ilha do Pico, destacou a protecção da orla costeira da Vila das Lajes, orçada
também em cerca de sete milhões de euros, encontrando-se em fase de candidatura ao
SIFETUR a construção do núcleo de recreio náutico, na Madalena, que no próximo ano
deverá contribuir para a remodelação de toda a baía desta vila picoense. Ainda no Pico,
está em fase de conclusão a recuperação do molhe do Porto de S. Roque, no valor de nove
milhões de euros.

No que respeita ao Faial, estão em elaboração os projectos para a remodelação de toda
a área portuária, incluindo um cais para ferries, e de renovação da frente de mar, sendo
que o primeiro projecto deverá ser entregue em meados de Novembro.

Nas Flores, concluiu, está em curso a remodelação do porto, numa empreitada de oito
milhões de euros, estando prevista para 2007 a construção do núcleo de recreio náutico
das Lajes.

As IV Jornadas Portuguesas de Engenharia Costeira e Portuária terminam hoje no
Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo.
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