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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Projecto da zona de lazer da Praça de Ponte e Horta e 

Obra de melhoramento do dique do Porto Exterior 

 

As inundações causam grandes incómodos à vida da população, especialmente 

na zona do Porto Interior, onde são mais graves. Para o efeito, o Governo planeou, há 

vários anos, diversas obras para a resolução das inundações, incluindo, 

nomeadamente, a barragem de marés do Porto Interior, a obra de box-culvert da 

estação elevatória de águas pluviais do norte do Porto Interior, a obra do reservatório 

de águas pluviais e de drenagem da Praça de Ponte e Horta, etc. Sabe-se que as 

instalações da obra de box-culvert da estação elevatória de águas pluviais do norte 

do Porto Interior já entraram em funcionamento, o projecto da obra do reservatório de 

águas pluviais e de drenagem da Praça de Ponte e Horta já foi concluído no final do 

ano passado e que, segundo o Governo, a barragem de marés do Porto Interior está 

ainda na fase de concepção. No entanto, em Maio do corrente ano, o Governo decidiu 

desistir da construção do reservatório de águas pluviais na Praça de Ponte e Horta e 

alterar a localização da estação elevatória de águas pluviais para a zona Sul, por isso, 

foi necessário reiniciar a elaboração do projecto. O Relatório das Linhas de Acção 

Governativa para o próximo ano refere que os trabalhos de alteração do projecto 

estarão concluídos e que o concurso público e as obras de construção terão início em 

2022. 

 

É de salientar que as obras de construção do reservatório de águas pluviais e de 

drenagem da Praça de Ponte e Horta do plano do Governo não visam apenas resolver 

o problema das inundações do Porto Interior, pois incluem ainda a reconstrução da 

zona de lazer junto da Praça de Ponte e Horta. O Governo já decidiu não construir o 
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reservatório de águas pluviais debaixo da actual zona de lazer da Praça de Ponte e 

Horta. Assim sendo, a reconstrução, ou não, da zona de lazer da Praça de Ponte e 

Horta pelo Governo despertou a atenção da população. 

 

Para além disso, durante a passagem do tufão “Hato”, as zonas desde o Terminal 

Marítimo do Porto Exterior até à Areia Preta foram também gravemente inundadas, e 

as autoridades planearam elevar a altura do respectivo dique. Em 2019, na resposta 

a uma interpelação escrita minha, as autoridades referiram que o projecto de 

melhoramento do dique do Porto Exterior seria concebido com capacidade de 

resistência a inundações que possam eventualmente ocorrer no horizonte dos 

próximos 200 anos, e que a conclusão do respectivo projecto de concepção estava 

prevista para o 4.º trimestre de 2019. No entanto, até ao momento nada mais se ouviu 

sobre a obra. 

 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. De que planos dispõem as autoridades para a zona de lazer da Praça de Ponte 

e Horta? Vão dar continuidade ao plano de reconstrução da zona de lazer da Praça 

de Ponte e Horta? 

2. O projecto de concepção do melhoramento do dique do Porto Exterior já está 

concluído? Qual vai ser a altura do dique do Porto Exterior? Quando é que se prevê o 

início das obras? 
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