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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A localização geoestratégica dos Açores em pleno oceano Atlântico Norte constitui também

numa vantagem única para através da instalação de uma rede de radares meteorológicos

podermos prever com grande rigor as condições meteorológicas, em particular, termos a

possibilidade de emissão de alertas precoces de salvaguarda para segurança de pessoas e

bens através do conhecimento geográfico muito preciso e de pormenor, da possibilidade de

ocorrência, nomeadamente, de chuvas intensas e outros fenómenos meteorológicos adversos

extremos.

É consensual que o Arquipélago necessita de uma rede de 3 radares, realçando-se que o radar

da Ilha das Flores é um elemento fundamental e preponderante nesta rede, pois a maioria das

tempestades mais gravosas que atingem as ilhas vêm predominantemente de ocidente e serão

primeiramente detetadas por esse equipamento específico.

Para além do interesse para os Açores e para as populações, estes dados e esta informação

merecerá também aproveitamento e utilidade científica relevante, complementando informação

importante a disponibilizar para avaliação das condições de navegabilidade aérea e marítima

nesta importante área de tráfego intenso, proporcionando também informação útil para as

previsões meteorológicas para o continente europeu.

Face ao exposto, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os

deputados abaixo assinados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata vêm requerer a

V. Exa as diligências no sentido de obter junto do Senhor Ministro do Mar, resposta às seguintes

questões:

1- Fornecimento do cronograma pormenorizado com todas as fases dos trabalhos desde da

assinatura do auto de consignação da obra de instalação do Radar Meteorológico de Santa

Bárbara na ilha Terceira até à sua entrada em funcionamento pleno, i.e., assinatura do auto de

aceitação provisória.



2- Cópia da acta da reunião de trabalho realizada em Ponta Delgada a 17 de janeiro de 2019 em

Ponta Delgada envolvendo o IPMA, Universidade de Aveiro e Governo Regional dos Açores

entre outros participantes.

3- Ponto de situação atualizado, estimativa de custos e cronograma global referente a todo o

processo e com explicitação de todas as fases até à entrada em funcionamento do radar

meteorológico a instalar na Ilha de S. Miguel, incluindo os estudos em curso e a empreender até

à entrada em serviço deste equipamento.

4- Ponto de situação atualizado e estimativa de custos e cronograma global referente a todo o

processo e com explicitação de todas as fases até à entrada em funcionamento do radar

meteorológico a instalar na Ilha das Flores, incluindo os estudos em curso e a empreender até à

entrada em serviço deste equipamento.

Palácio de São Bento, 10 de dezembro de 2019

Deputado(a)s

PAULO MONIZ(PSD)

ANTÓNIO VENTURA(PSD)

SARA MADRUGA DA COSTA(PSD)

PAULO NEVES(PSD)

SÉRGIO MARQUES(PSD)

ANTÓNIO MALÓ DE ABREU(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
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