Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores
Representação Parlamentar
do PCP Açores

Requerimento

A Praia de Porto Pim é a mais frequentada da Ilha do Faial. Esta possuía boas
infra-estruturas de apoio ao visitante e um extenso areal que permitia conforto,
principalmente durante o verão.
O areal, que possui cerca de 350 metros de extensão, está constantemente com
lixo que é trazido pelas correntes e habitualmente quem faz a recolha desse lixo é a
população e a junta de freguesia das Angustias. Apesar da Bandeira Azul esta praia
muitos dias incomoda a população que a frequenta devido ao cheiro de
descargas/esgoto que é trazido quando está vento sul. Por diversas vezes a DRA já
recebeu queixas em relação ao cheiro e lixos que aparecem naquela praia.
Já o ano passado a prática balnear na praia de Porto Pim, na cidade da Horta,
esteve interditada preventivamente desde o dia 17 de julho de 2019 devido à deteção
"na areia de micro-organismos que poderão pôr em causa a saúde pública", segundo
o Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia.
No entanto, os faialenses continuam a ver a sua praia de eleição
constantemente suja e sem condições balneares, apesar da sua bandeira azul.
Considerando que no Plano Regional Anual para 2020 foi criada uma nova ação
“13.1.27 Reforço da proteção costeira e requalificação da Baía de Porto Pim, Faial.”,
com uma verba de 302.000, vem assim a Representação Parlamentar do PCP
perguntar pelo ponto de situação deste investimento regional, pretendendo aferir que
passos já foram dados e quais faltam dar para que seja finalizada a empreitada de
reforço da proteção costeira e requalificação da Baía de Porto Pim.
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Assim, a Representação Parlamentar do PCP, ao abrigo das disposições
regimentais aplicáveis, solicita com urgência ao Governo Regional a resposta
às seguintes questões:
1. Quando prevê o Governo Regional que seja realizada a empreitada de
reforço da proteção costeira e requalificação da Baía de Porto Pim?

2. Que ações já foram devidamente realizadas para concretizar esse
investimento?
3. Que ações ainda se encontram em falta para que este investimento seja
concretizado?

4. Qual é a duração prevista para esta intervenção?

Santa Cruz das Flores, 25 de junho de 2020

O Deputado do PCP Açores

João Paulo Corvelo
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