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Governo Regional atribui meio milhão de euros 
para estudos e consultadoria em dois portos

O Governo Regional acaba de atri-
buir mais de meio milhão de euros para 
“serviços de consultadoria, estudos e 
projectos relacionados com o desenvol-
vimento do porto da Praia da Vitória 
e do terminal de passageiros do porto 
de São Roque do Pico, assim como a 
cooperação entre ambas as partes no 
âmbito dessa promoção”.

A determinação vem publicada no 
Jornal Oficial de ontem, num despa-
cho assinado pela Vice-Presiência do 
Governo, Emprego e Competitividade 
Empresarial e Secretaria Regional dos 
Transportes e Obras Públicas.

No referido despacho lê-se que 
“através da Resolução do Conselho 
do Governo n.o 60/2019, de 6 de 
maio, foi autorizada a celebração de 
um contrato-programa destinado a 
regular a promoção dos serviços de 
consultadoria, estudos e projetos re-
lacionados com o desenvolvimento do 
porto da Praia da Vitória e do terminal 
de passageiros do porto de São Roque 
do Pico, assim como a cooperação entre 
ambas as partes no âmbito dessa pro-

moção; Considerando que a 10 de maio 
de 2019, entre a Região Autónoma dos 
Açores e a Portos dos Açores, S.A., foi 
celebrado o contrato-programa an-
teriormente referido; Considerando 
que, nos termos da cláusula 4.a deste 
contrato-programa, a Região Autóno-
ma dos Açores obriga-se a transferir 
para Portos dos Açores, S.A. a verba 
destinada a cobrir os custos dos servi-
ços que constituem o seu objeto. Assim, 
ao abrigo do disposto na cláusula 4.a 
do contrato-programa, determina-se 
o seguinte:

1 - Autorizar a transferência do 
montante de 535.075,00 euros (qui-
nhentos e trinta e cinco mil e seten-
ta e cinco euros) para a Portos dos 
Açores, S.A., destinado aos serviços 
de consultadoria, estudos e projetos 
relacionados com o desenvolvimento 
do terminal de passageiros do porto de 
São Roque do Pico;

2 - A transferência referida no 
número anterior será efetuada por 
verbas do Capítulo 50, Programa 
14 – Transportes, Obras Públicas e 

Infraestruturas Tecnológicas, Projeto 
14.5 – Infraestruturas e Equipamen-
tos Portuários e Aeroportuários, Ação 
14.5.5 – Porto de S. Roque, Código 
Orçamental 08.01.01.K”.

69 mil euros para o porto 
de Santa Cruz das Flores

Também num despacho da Vice-
Presidência do Governo, Emprego e 
Competitividade Empresarial e da 
Secretaria Regional dos Transportes 
e Obras Públicas, publicado no Jornal 
Oficial de ontem, diz-se que “foi au-
torizada a celebração de um contrato 
programa destinado a regular a promo-
ção da obra de requalificação do Porto 
das Poças, em Santa Cruz das Flores, 
assim como a cooperação entre ambas 
as partes no âmbito dessa promoção;

Considerando que a 27 de Maio de 
2016, entre a Região Autónoma dos 
Açores e a Portos dos Açores, S.A., foi 
celebrado o contrato programa ante-
riormente referido, o qual foi alterado 
em 29 de Dezembro de 2017 e em 3 de 

dezembro de 2018;
Considerando que nos termos da 

cláusula 5.a do referido contrato pro-
grama, a Região Autónoma dos Açores 
obriga-se a transferir para Portos dos 
Açores, S.A., a verba destinada a cobrir 
os custos da referida obra.

Assim, ao abrigo do disposto na 
cláusula 5.a do contrato programa, 
determina-se o seguinte:

1 - Autorizar a transferência do 
montante de 69.445,00 euros (sessenta 
e nove mil, quatrocentos e quarenta e 
cinco euros) para a Portos dos Açores, 
S.A., destinado à obra de requalificação 
do Porto das Poças, em Santa Cruz das 
Flores”.

29 mil euros 
para o porto do Corvo

Noutro despacho, também publica-
do ontem, foi autorizada a celebração 
de um contrato programa destinado 
“a regular a promoção da obra de am-
pliação do porto da Casa, na Ilha do 
Corvo, assim como a cooperação entre 
as partes no âmbito dessa promoção”.

É deterrminado, neste despacho, 
“autorizar a transferência do montante 
de 29.266,00 euros (vinte e nove mil, 
duzentos e sessenta e seis euros) para 
a Portos dos Açores, S.A., destinado à 
obra de ampliação do porto da Casa, 
na Ilha do Corvo”.

37 mil euros para o porto 
de Ponta Delgada

Finalmente, noutro despacho é de-
terminado “autorizar a transferência do 
montante de 37.000,00 euros (trinta e 
sete mil euros) para a Portos dos Aço-
res, S.A., destinado à obra de reforço do 
manto de proteção do molhe principal 
do porto de Ponta Delgada”.

Porto da Praia e terminal de 
S. Roque do Pico são os contemplados
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