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1. PROPOSTA GERAL DE INTERVENÇÃO 

 

1.1 CONCEITOS E PRESSUPOSTOS DE INTERVENÇÃO 

 

“Painel Atlântico” EUA-Açores – Horta  – Portugal Ibérico-Europa 

A meio caminho entre a América e a Europa, os Açores definem-se há séculos de modos múltiplos e 
dentro de diferentes dinâmicas - como um espaço articulador, tanto de migrações, de povos e de 
processos culturais, como de atividades económicas, sociais e vivenciais. Apesar da sua dimensão 
geográfica diminuta, fazem-no de modo forte, continuado e marcante.  

A ilha do Faial situa-se no coração do arquipélago açórico – e a Horta, implantada no “cerne litoral” 
desta ilha, estabelece uma relação dinâmica, geo-histórica, ancestral, como pólo urbano dominante 
no meio das “Ilhas do Meio”, entre Faial, Pico e São Jorge.  

A Horta consegue expressar, de forma viva e criativa, o equilíbrio longamente amadurecido entre as 
Dimensões Religiosas, as diferentes “culturas de viagem” transatlânticas que caracterizam a 
“Açorianeidade”, e o sentido cosmopolita de um pólo micro-urbano acolhedor e qualificado, 
resistente às cíclicas catástrofes telúricas, erguido no coração de um mundo de essencial vida rural, 
piscatória e comercial. A “cidade de uma só rua”, poeticamente celebrada por Nemésio,  é afinal 
muito mais do que “uma só”... 

Por esta via e característica geo-história, a Horta vem acumulando, congregando, sedimentando 
secularmente, quer as sequenciais temáticas marítimas, navais e aeronavais, expressas na 
materialidade de locais e valiosos espaços de paisagem (o porto, a baía, o cais, os vestígios da 
arqueologia submarina), quer a ambiência vivencial de um património imaterial precioso, o da 
tradição cultural, literária e intelectual açórica, desde a saga da emigração pesqueira, passando pelas 
comunidades estrangeiras aculturadas (os Dabney, o “Mau Tempo no Canal”, romance português 
maior do século XX, com a Horta no  epicentro, as “Colónias dos Cabos”), até à elite de homens de 
cultura que fizeram o Portugal contemporâneo, como Manuel de Arriaga.  

A intervenção urbana na linha litoral da cidade da Horta tem de estar à altura da qualidade da 
cidade, da sua região e comunidade; para isso tem de assumir em primeiro lugar este vasto legado 
pleno de potencialidades, e saber expressá-lo, de modo re-criativo, em diversas frentes e temas: 

• num desenho urbano vivificador, imaginativo mas respeitador dos valores ancestrais em 
presença – portanto, coerente e acertado com o local e as suas novas necessidades - que tire 
partido das potencialidades e necessidades funcionais, das dimensões paisagísticas, e da 
capacidade das expressões plásticas e artísticas aplicadas ao sítio; 

• na requalificação urbana e arquitetónica da centro da cidade, na continuidade e acentuação 
dos processos, programas e ações que já foram executadas nas décadas mais recentes, mas 
sabendo agora estruturá-las como um todo contínuo, e escolher e programar acertadamente 
as mais prementes, adequadas e úteis; 

• na proposição de novas funções, com correta inserção geo-histórica, tirando partido, para 
servir a reabilitação dos existentes espaços e edificações, quer de temáticas locais, quer 
regionais e nacionais, quer ainda internacionais e mesmo de nível e interesse mundial - que 
as possui claramente; há que saber hierarquizar essa série de valores, e saber adequa-los aos 
espaços e construções disponíveis, ou a criar. 
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• O Parque Vitorino Nemésio – Alagoa, constitui-se como um dos principais espaços verdes de 
usufruto da população da Horta, integrando pequenos equipamentos de recreio e lazer, zona 
de merendas e o edifício das piscinas municipais. A proximidade deste espaço à praia norte 
da cidade potencia o mesmo como um dos principais pontos de convívio e lazer, devendo 
este ser articulado com a restante cidade por intermédio de ligações pedonais, áreas 
cicláveis e corredores verdes.  

 

“O Triângulo: Capelinhos-Horta-Madalena/Vinhas Pico” (UNESCO – centros de interpretação) 

A Horta situa-se, em termos geográficos locais e sub-regionais, a meio caminho entre o Vulcão dos 
Capelinhos, com o seu recente Centro de Interpretação (2006-2008), e, do outro lado do canal que a 
separa da “montanha”, os territórios das Vinhas do Pico /área da Madalena e São Roque, 
classificados pela UNESCO como Património Mundial, em 2004. 

O sítio dos Capelinhos, com a sua área ecológicamente preservada (o território das ruínas da 
Erupção, o Farol, a parcela de “novo território vulcânico” dos magmas e escórias de 1957), e o seu 
Centro de Interpretação devidamente equipado, e apetrechado – por um lado; e as áreas das vinhas 
e adegas (com os moinhos de vento tradicionais, o Museu do Vinho, as povoações da Adegas com o 
seu património arquitetónico, e os cultivos atuais da vinha), facilmente acessíveis por estrada desde 
a Madalena, ligada esta também por via marítima de modo acessível à Horta, por outro lado – 
constituem dois pólos fundamentais de um “triângulo” de enorme potencial como Turismo de 
simultâneo sentido Ecológico, de Natureza, Cultural e Patrimonial – onde a Horta se pode definir, e 
afirmar, como a “placa giratória” que estabelece, acentua e alimenta essa relação com estes dois 
preciosos locais.  

Há portanto que tirar partido desta situação e valores – no fundo, uma temática dupla, com valor, 
dimensão e interesse Internacional e Mundial em termos de difusão e turismo (Vulcanismo com 
vestígios e atividade eruptiva recente, enquadrada, estudada e apresentada; Cultura da Vinha num 
universo trans-Mediterrânico e basáltico, em espaços visitáveis e monitorizados); devem ser assim 
previstos espaços, edificações e equipamento para dar acessibilidade, informar, dirigir, servir, os 
turistas / visitantes que pretendem em primeiro lugar conhecer e visitar os Capelinhos e as Vinhas do 
Pico – mas criando também as condições de atração para. “en passant”, divulgar e tornar atraentes 
os valores da própria cidade e região faialense. 

Neste quadro, há que considerar como primordial, para colocar a Horta “a par”, nestas temáticas, 
digamos “no mapa” internacional das visitas e circuitos turísticos, a criação de um fundamental 
“Centro de Interpretação da Baía e da Cidade da Horta”. 

Permitir-se-á assim a colocação “no mesmo plano” de 3 sítios (articulados entre si, sequenciais) – 
com os respetivos “centros / espaços de interpretação”, - Capelinhos, Baía /Cidade da Horta, Vinhas 
do Pico – estabelecendo as condições para um circuito de turismo natureza /ecológico e de cultura / 
história, interligado. 

No quadro do presente Plano, serve assim a criação na Faixa Marginal da Horta de um forte “Circuito 
de Turismo Cultural Internacional”, em ligação, direta, com os dois outros pólos originais e atrativos, 
da sub-região: as Vinhas UNESCO da ilha do Pico e o núcleo museológico do Vulcão dos Capelinhos, 
no Faial – na concatenação estratégica do património imaterial com o material; este circuito deverá 
estar assente e concretizado aqui no aproveitamento claro dos antigos armazéns, espaços, docas, 
cais e marina na zona litoral-sul da Horta, bem como noutros espaços e edificações novas, ou a 
recuperar, nos restantes sectores da faixa litoral; tratar-se-á de saber criar temas e elementos de 
atração cultural e lúdica, para fundamentar uma inserção nos circuitos de viagens e turismo euro-
americano, e mundial. 
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“Horta urbana e marginal-litoral” a Dimensão Patrimonial 

Há aqui que propor, à partida a reflexão sobre alguns conceitos estruturantes: 

• a área central e “histórica” da Cidade da Horta, nos seus aspetos de urbanismo e de 
arquitetura, pública e privada, exprime um valor de conjunto, cultural, histórico e cívico, que 
merece destaque, numa leitura global dos seus mais de 500 anos de concretização e 
evolução como sede de concelho – valor que deve ser bem entendido e expresso nas opções 
de reabilitação, de refuncionalização e de recuperação do edificado e do espaço de uso 
público, no âmbito do novo Plano da faixa marginal, em curso; 

• nas últimas décadas a cidade e sua  área concelhia vêm sendo objeto de uma valorização e 
modernização, com profunda transformação da paisagem urbana e rural, e com a realização 
de inúmeras obras com assinalável qualidade, estética, construtiva e funcional, constituindo 
no seu conjunto um contributo para a cultura arquitetónica contemporânea portuguesa – 
com destaque para o conjunto recuperado e ampliado da Biblioteca Pública e Arquivo da 
Horta, inaugurado em 23 de Abril de 2008, e da Casa-museu de Manuel de Arriaga, obra 
conclusa e inaugurada em 2012; as próximas opções, dentro deste plano para a área 
marginal, devem saber prolongar e incentivar com novas propostas de reutilização e de 
regeneração de espaços, esta atitude de recuperação do património existente; 

Assim, e por meio de exemplos concretos dos investimentos em espaços urbanos e nas edificações 
mais características e representativas, em relação com a área da faixa marginal abrangida pelo Plano 
em curso, dever-se-á levar ao conhecimento do público e divulgar, pelos novos usos e obras, os 
aspetos marcantes do valioso património urbano-arquitetónico desta cidade – que tanto deve 
contribuir, com uma correta integração, para a beleza da paisagem urbana da Região Autónoma dos 
Açores. 

HÁ PORTANTO QUE FAZER PARTICIPAR A ARQUITECTURA QUALIFICADA DA HORTA (COMO “CIDADE 
LINEAR”), NOMEADAMENTE A EXISTENTE NA SUA ÁREA CENTRAL, COM CLARO VALOR 
PATRIMONIAL, NOS NOVOS PROJECTOS E OBRAS A PROPÔR DO SEU ARCO LITORAL. 

Recordem-se, de um modo sintético, os valores relativos das diversas SÉRIES EDIFICADAS em 
presença, conformado no seu conjunto o assinalável valor desta pequena mas graciosa urbe: 

• - o conjunto da arquitetura sacra que pontua e ritma a cidade (da fase maneirista-chã-
barroca);  

• - o notável conjunto residencial de expressão clássico-romântica, no gosto leve e sóbrio, 
característico da cidade;  

• os edifícios de equipamento oitocentistas que organizaram a modernização dos espaços 
portuários no final de século XIX;  

• a série de edificações equipamentais e residenciais das chamadas “Colónias dos Cabos 
Submarinos”, de cerca de 1900, e sua transformação posterior em unidades de serviços e 
hotelaria;  

• - a sequência de prédios habitacionais pós-sismo de 1926, de estilo eclético, e sua 
contribuição estética para a imagem colorida, ambiental e tardo-romântica da cidade;  

• as “peças” edificadas Art Deco que povoaram algumas áreas da cidade, desde o monumental 
“Amor da Pátria” à Escola Primária e ao ex-Banco de Portugal, anos 1930; 

• a presença sequencial, em cronologia, de obras pontuais mas determinantes, dos anos 1940-
50 (Correios, Capitania), 1960-70 (o Palácio de Justiça, a Pousada na Fortificação), 1980 



 

4 

(Assembleia Regional, Sede da CGD, primeira marina) – culminando com as mais recentes 
intervenções de recuperação de edificações valiosas, por vezes polémicas (do antigo Teatro 
Faialense, passando pela Biblioteca e Arquivo Regional, até à Casa Manuel de Arriaga). 

Este conhecimento e perceção é determinante para de seguida se elegerem corretamente – 
entrosando no processo de conceção projetual e plano global - os aspetos e temas os quais 
constituirão fulcros para a valorização das áreas da cidade em questão no plano em causa.  

Tratar-se-à de proceder informada e esclarecidamente à caracterização (com hierarquização de 
valores relativos) do edificado que é considerado mais relevante para a área litoral, com suas 
implicações de funcionalidades renovadas, recuperações concretas propostas, investimentos 
relacionados. 

Inclui naturalmente a possibilidade de apresentar novas propostas de classificação, com suas áreas 
de proteção bem definidas e delimitadas, (que podem implicar alterações das categorias 
classificativas existentes, se tal se julgar pertinente). 

Todo este processo, paulatinamente, será desenvolvido em relação estreita com os aspetos técnico-
científicos decorrentes das outras áreas do plano em desenvolvimento, com o acompanhamento do 
processo de intervenção da ARQUITECTURA, da PAISAGÍSTICA e do DESENHO URBANO / URBANISMO 
– sem esquecer a articulação permanente com os elementos de ligação ao cliente, e com os 
interesses compreendidos, defendidos e geridos pelo município. 

O conhecimento das potencialidades patrimoniais da área litoral-portuária, entendidas nas suas 
possibilidades funcionais múltiplas, e numa base e perspetiva estratégica, faz com que muitos temas 
relacionados e relevantes devam ser chamados e organizados em paralelo como “fontes 
esclarecedoras de intervenção”: 

• conhecimento das dinâmicas da população local, com monitorização da utilização pela 
comunidade em presença, da área litoral da cidade;  

• conceção de usos novos para áreas renovadas, com aplicação dos temas 
lúdicos/lazer/equipamentais e até infraestruturais;  

• dinamização de ações, por via de estabelecer de relações várias com o valioso PATRIMÓNIO 
IMATERIAL existente e fruído na cidade da Horta. 

Este aspeto dos “valores imateriais” assume na Horta uma dimensão muito estimável, que deve ser 
entendida em toda a sua potencialidade: a TRADIÇÃO DO MAR, nos seus plurais aspetos, 
estabelecidos ao longo dos séculos XIX e XX (a viagem Atlântica, o iatismo clubístico e de marina, a 
histórica aviação naval, as transmissões submarinas / telecomunicações, a ferrovia portuária 
fundadora, as “lanchas do Pico” etc.). Tudo isto encaminhará para se refletir sobre o interesse de 
criação de um “núcleo museológico DO MAR”, - vivo e ativado em ligação com as “forças vivas” das 
comunidades locais (clubismo, a dinâmica Junta de Freguesia da Matriz, a Casa-Museu Manuel de 
Arriaga, o Museu Regional, etc). 

A Semana do Mar é um exemplo de celebração periódica, internacionalizada, festiva e intensa, que 
pode ser reenquadrada e valorizada, no quadro do Turismo, e na relação com novos equipamentos, 
com a “artesania do mar”, restauração regional, etc. – em que muito podem entrar as propostas de 
recuperações da “marina velha” e do “cais velho”, agora substituídos, ou em processo de 
substituição, pelas novas instalações a norte da urbe. 

É neste setor PATRIMÓNIO que terá todo o sentido aplicar o conjunto dos conhecimentos 
organizados nas fases (e estudos e planos) anteriores e/ou prévias ao Plano em curso (como o 
existente P.U., com clara qualidade e utilidade), para saber propôr consequentemente (e em 
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continuidade com as valências anteriores ao presente Plano) uma verdadeira “reinvenção funcional e 
estética” das áreas da longa faixa litoral norte-sul – a partir dos edifícios, conjuntos e espaços 
julgados mais interessantes, PATRIMONIALMENTE. 

 

“Horta urbana e marginal-litoral: do desenho urbano e das infraestruturas básicas à 
paisagística” 

A CIDADE “TRANSVERSAL” – FORTIFICAR AS RELAÇÕES ENTRE A FAIXA LITORAL E A ÁREA MAIS 
INTERNA, DA “RUA DIREITA”. 

Há que propôr uma leitura e uma visão estruturantes da faixa marginal da cidade, em relação 
dinâmica e interativa com o seu tecido imediatamente interior, o urbano “histórico”. 

Essa relação deve ser entendida em termos de continuidade urbana, acentuando as ligações e 
conexões transversais dentro da cidade – entre a “cidade de dentro” (lado poente, mais interior) e a 
“cidade litorânea” (faixa alongada, a nascente, tendo como “espinha dorsal” a via Marginal), e 
criando ao longo deste “perfil longo”, três situações específicas (ou sectores) de conexão concreta: 

• “Horta Sul”, na relação com Porto Pim e a área das Angústias, e o agora ”Cais Velho”; há que 
acentuar aqui as perspetivas de reutilização e de recuperação do edificado desativado ou 
decadente (área do cais) com as mais internas (encosta das “Colónias dos Cabos”, com novas 
atividades de equipamentação cultural e lúdica, e na relação com restauração regional, com 
hotelaria e espaços públicos relacionados) 

• “Horta Central”, na relação a fortalecer, entre as plataformas da Marina / e a área da Matriz 
(esta entendida e um modo alargado, entre São Francisco e o “Amor da Pátria”), com forte 
investimento na reabilitação e regeneração profunda dos espaços monumentais mais 
importantes, que aqui se implantam (ex.: o antigo Banco de Portugal, o vasto antigo Colégio 
/ Museu Regional / sede Municipal), bem como de todo o edificado dos prédios de habitação 
e comércio corrente, necessitando claramente de uma operação de reabilitação habitacional 
sustentada e com plano de conjunto, ao longo da “Rua Direita” /Conselheiro Medeiros / 
centro sul, até à rua Serpa Pinto-Teatro / centro norte); deve equacionar-se a extensão da 
plataforma da marina para, dentro desta área, o sector centro-norte:  

• “Horta Norte”, que constitui uma área mais popular e menos densa da urbe, na relação entre 
o bairro da Conceição e as áreas do Novo Cais - onde deve procurar estabelecer-se uma 
requalificação dos espaços públicos e de uso social mais vulgarizado (os grandes restaurantes 
populares, com áreas de estacionamento envolventes a dignificar), nomeadamente a área de 
rede viária envolvente da novo cais, que tem uma lógica excessivamente fruto de uma visão 
monofuncionalista de “engenharia de tráfego”, e deve ser humanizada, pedonalizada, e no 
fundo mais integrada na tecido urbano vizinho, mais interior, mas tão característico da Horta 
(incluindo a área imediatamente a sul e a norte da ribeira); também o sentido de “sítio de 
saída” para a Espalamaca, que esta área possui, deve ser reequacionado no sentido da sua 
melhoria em termos ambientais e paisagísticos. 

 

A CIDADE “LONGITUDINAL”: O PRAZER DE REFORÇAR OU RECONSTRUIR UM PERCURSO LITORÂNEO, 
HUMANIZANDO-O E REEQUIPANDO-O. 

Tão importante com a acentuação das relações entre linha litoral e faixa interna da cidade, é a 
valorização da própria linha de força logitudinal, no sentido sul-norte, - a da área e sector da 
chamada “cidade histórica” da Horta, a par da da sua faixa externa, litoral. 
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Atualmente, esta longa faixa, de uns dois a três quilómetros, surge-nos como fragmentada, espacial, 
estética e funcionalmente sem articulações claras. Isto é: embora possuindo sectores claramente 
atraentes (ex.: o casi velho, a marina, a “rua direita” /Peters, o cais do Hotel do Canal, as ruas 
frondosas das “Colónias dos Cabos”, o Jardim da República, os larguinhos das imediações da igreja da 
Conceição) - em si mesmos, porém, eles não se interligam e não se interpenetram de modo 
agradável e adequado à sua utilização e vivência, quer pela comunidade da cidade, que pelo visitante 
e turista.  

A própria via marginal, se em certos pontos do seu percurso se consegue relacionar com 
naturalidade com as ruas e ambientes mais antigos do lado interno da cidade, em muitos outros 
troços torna-se quase inóspita, admitindo por ex. trânsito motorizado a velocidades inadequadas, ou 
desfasada em termos de perfil, ou de cota e distância, das edificações que a bordejam a poente. 

Há pois que criar as condições de regeneração e proposta que permitam acentuar a coerência e a 
continuidade e fluidez de utilização e a capacidade de ambiente atrativo da faixa marginal e litoral, 
na sequência “transurbana” que vai passando por Porto-Pim-Angústias/Marina-Matriz-
Conceição/Novo Cais-Espalamaca. 

Deixam-se, neste quadro, algumas sugestões e temas de reflexão e futura atuação: 

• sistema integrado de conceção dos vários níveis de intervenção e de propostas de funções, 
de regenerações, de investimentos, de obras; 

• propor o tratamento da faixa marginal (via rodoviária, passeio, cais) como espaço linear de 
percurso e passeio TAMBÉM pedonal, tornado coerente, do extremo sul ao sector a norte, 
nas suas várias etapas (atualmente desconexo) e mais humanizado – permitindo a utilização 
rodoviária, mas desencorajando as velocidade excessivas e os estacionamentos anárquicos. 

• atenção à revisão e reformulação dos desníveis atuais entre a via marginal e o edificado 
anexo, a poente, sobretudo na área a norte (Conceição e envolvente)  que está abaixo, meio 
enterrado em relação à via; 

• integração das operações (propostas a estudar) de regeneração urbana e edificada na área 
semi-marginal e envolvente (rua direita “introvertida”), com o uso e vivência da faixa 
“extrovertida” da baía – religando assim as Angústias-Porto Pim com a área central da Matriz 
e da Conceição, pelo lado interno e pelo lado da sua faixa exterior, portanto de um modo 
conjuntamente pensado, e espacialmente conjugado; 

• proposição de uma intervenção coerente E ARQUITECTONICAMENTE MARCANTE de 
requalificação da área central da Horta, frente ao sector mais central da baía, por meio de 
um novo equipamento ou espaço púbico atraente e inovador; este tema pensado em relação 
íntima com a ampliação do núcleo central da marina, que se encontra hoje escasso para as 
necessidades e procura, - talvez mediante a abertura e extensão do pontão desta marina (em 
nova frente), para o lado norte, o do novo cais. 

 

LANÇAMENTO DE TEMAS CONCRETOS, ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES, EM RELAÇÃO COM 
ESPAÇOS E EDIFÍCIOS A RECUPERAR 

Constituindo talvez “o” tema central, ou AGREGADOR, de intervenção, em função do que se disse já 
para trás, e a par do tópico anterior, há que equacionar, quer para implantar na área mais a sul (a 
refuncionalizar), quer para o sector mais central, a valorizar (e podendo até constituir-se em dois 
pólos): 
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• definição de um núcleo museológico de sentido “documental/histórico com peças originais”, 
mas também com uma vertente “ecológica/natureza ao ar livre”, assente nas temáticas 
navais e marítimas, em articulação com outros patrimónios imateriais preciosos (ex.: o da 
tradição literária e cultural imaterial açórica, da emigração pesqueira e das comunidades 
estrangeiras aculturadas).  

• neste quadro, deve pensar-se o lançamento de um forte e atraente “Centro de Interpretação 
da História da Cidade e da Baía da Horta” (em articulação com o Museu Regional da Horta), o 
qual deve contemplar a inclusão de temáticas do seguinte tipo, sem de forma alguma ser 
aqui exaustivo: 

• integração dos achados da arqueologia submarina da baía da Horta & outros nos Açores;  

• as novas atividades internacionais, as comunidades, migrações, viagens e viajantes, dos 
sécs.XIX a XX; 

• a epopeia da pesca da Baleia, a emigração e a relação com os EUA (ver o filme “Captain 
Courageous”, com Spencer Tracy como pescador açoriano), e os vestígios materiais nos 
Açores; 

• os Dabney e outras famílias estrangeiras aclimatadas, as transferências culturais e de 
sociabilidades (tema a explorar de modo mediático e virtual o universo do “Mau Tempo no 
Canal); 

• as novas arquiteturas populares transatlânticas, de imigração / emigração (a “arq da baleia”, 
ver os estudos de Paulo Gouveia); 

• os novos transportes e infraestruturas na época contemporânea (sécs. XIX-XX); 

• a época dos Cabos Submarinos / telecomunicações, e colónias dos países instaladores, 1880-
1930), e seu legado patrimonial; 

• a navegação atlântica, a escala da Horta, as guerras mundiais, 1900-1950; 

• -época dos hidroaviões, os “clipper” da PAA (anos 1930-50); 

• o surto do iatismo transatlântico e as marinas, dos anos 1980 à atualidade. 

“Linha litoral urbana da Horta, a sua humanização – do “passeio da baía” às novas 
intervenções plásticas de sentido territorial” 

Concebe-se este Plano como integrando uma renovadora atitude de proposta de inserção de obras 
de artes plásticas, com expressão devidamente integrada na arquitetura, no desenho urbano e no 
ambiente paisagístico – isto é constituindo obras que se relacionam com clareza e naturalidade (mas 
sem perda da força própria) com o TERRITÓRIO URBANO e PAISAGÍSTICO, sem serem de modo algum 
“peças”, ou “objetos”, que valessem pela sua afirmação individualizada e destacada /”ruidosa”. 
Recorre-se para isso a dois autores-escultores com provas dadas ao longo de décadas: Fernanda 
Fragateiro (“Jardim das Ondas”, no Parque Expo, Lisboa) e Carlos Nogueira (“Portas de Lisboa” /Praça 
de Espanha, Lx 94). 

Assim se pretende a valorização estética dos espaços urbanos litorais, numa perspetiva 
antropológica e das comunidades que “vivem” a cidade, e dos ambientes de paisagem edificada, com 
a instalação de obras de arte plásticas, concebidas sobre temáticas adequadas, tratadas por artistas 
plásticos treinados na criação de peças em diálogo profundo e coerente com a arquitetura e a 
vivência públicas (se se quiser, por via da designada “Arte Pública”, embora seja um conceito 
contestado e polémico, mas que continua a ser interveniente); tratar-se-ia também, exemplificando, 
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de aproveitar a dinâmica dos cais e molhes pintados de grafittis, renovando e tornando mais 
consequente essa tradição. 

Nos 3 sectores estruturantes da cidade da Horta, acima propostos (sul, central e norte) - em 
alternativa ou a par do ponto anterior – poderão ser marcadas as três torres-centrais elevatórias de 
“limpeza-saneamento-água” (a erigir na faixa marginal, segundo o plano aprovado de saneamento 
básico da urbe, em vias de execução, a confirmar com análise do projeto respetivo) com 
intervenções de artes plásticas; estas seriam concebidas de modo integrado, com a correta 
articulação entre arquitetura, desenho urbano e paisagística, isto é, como “esculturas-território”, ou 
intervenções escultóricas-territoriais – trabalhando o AMBIENTE E A PAISAGEM em termos de 
texturas, cor, luz, e não de “atitude objetual”.  

Finalmente, a terminar, podem considerar-se ainda os chamados “temas avulsos”, ou 
complementares, como: 

• encarar a criação de espaços de usos lúdicos no baía – como a proposta, já antes falada 
noutros contextos, na intervenção na cidade,  de uma piscina flutuante na baía – em 
articulação – extensão com as atividades da área litoral - terra; 

• prever a criação, com interesse turístico e cultural, (e, de novo, para fortalecer a ligação ente 
interior e faixa marginal da cidade) de um “circuito dos monumentos históricos, estatuária e 
obras escultóricas, (tb. da chamada “arte pública”, listando para tal os monumentos isolados 
existentes, em conjunto com os novos a propôr no âmbito deste Plano, e estabelecendo 
entre eles um conceito de ligação em percurso sequencial, com apoio de informação turística 
em mapas e textos de apoio, ou placas metálicas com pequenos textos informativos, 
bilingues, colocados nos locais (com se fez na Ribeira Grande-Património edificado, 2009, e 
em Angra-ciclo do Liberalismo, 2008);  

• considerar a possibilidade de criação de estruturas utilitárias, mas com tratamento e 
integração que as não torne dissonantes ou desqualificadas, como um “parque de marina 
seca”, a norte, para reparação de barcos;  

• reformular/melhorar ambiente do desenho dos espaços públicos da área do restaurante 
popular a norte – mas sem perda do seu valor e “à vontade” de ambiente vernáculo. 

 

 

1.2 DOCUMENTOS DE CARÁCTER ESTRATÉGICO. ENQUADRAMENTO DA PROPOSTA 
NO SISTEMA DE GESTÃO TERRITORIAL 

O presente capítulo visa a identificação e análise dos planos e projetos com incidência na área de 
intervenção e uma breve caracterização operativa dos fatores biofísicos e paisagísticos mais 
relevantes para a compreensão dos valores e funções do território, por forma a suportar a tomada 
de decisão sobre o uso desejável e sustentável do mesmo.  

Pretende-se a obtenção de uma radiografia da área de influência do projeto, que inclui interfaces e 
áreas envolventes determinantes na definição das propostas, de forma a possibilitar uma apreensão, 
tão completa quanto possível, dos principais problemas e potencialidades em presença. 

Esta caracterização reflete a situação existente e desenvolve uma análise prospetiva das 
transformações expectáveis para o território, sintetizada numa análise SWOT (Strenghs, Weaknesses, 
Opportunities and Threats) que define os pontos fortes e os pontos fracos atualmente existentes na 
área do projeto, bem como as oportunidades ou pontos potencialmente importantes a explorar num 
futuro próximo e que não devem ser desperdiçadas e ainda as ameaças que se podem vir a revelar 
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num futuro próximo. Todo o processo de diagnóstico e caracterização da situação existente visa 
essencialmente os seguintes aspetos: 

• Conhecimento detalhado da zona em estudo, adaptado aos objetivos do mesmo; 

• Interpretação desse conhecimento para suportar as propostas de intervenção, valorização e 
correção. 

O Projeto de Requalificação da Frente Mar da Cidade da Horta desenvolverá a sua abordagem tendo 
em conta a sua adequação aos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) em vigor e a outros estudos 
complementares. A abordagem assentará nas seguintes etapas: 

1ª etapa - identificação dos IGT e respetivos objetivos/linhas estratégicas ou medidas, para  
área em questão; caracterização da área de intervenção; 

2ª etapa – identificação daqueles objetivos/linhas estratégicas ou medidas que têm 
enquadramento e viabilidade na área de intervenção;  

3ª etapa – desenvolvimento de soluções que concretizem e “cruzem” esses os 
objetivos/linhas estratégicas ou medidas, identificados. 

Considerou-se para esta avaliação por etapas, os IGT que de forma direta ou indireta articulam as 
suas premissas com as soluções a dotar para a área de intervenção. 

 

PLANO DE URBANIZAÇÃO DA CIDADE DA HORTA 

A área de intervenção encontra-se abrangida pelo Plano de Urbanização da cidade da Horta, 
publicado no Aviso n.º 7697/2010, de 16 de abril de 2010, em Diário da Republica, 2ª série, 
encontrando-se plenamente eficaz. Conforme Planta de Zonamento do Plano de Urbanização, a área 
de intervenção integra-se na sua totalidade em Solo Urbano, sendo abrangida pelas seguintes 
Categorias Funcionais:  

• Zona Portuária;  

• Zona Urbana Consolidada – ZUC 1;  

• Parque Urbano;  

• Outras Áreas – Espaço de Utilização Coletiva;  

• Outras Áreas – Área de Reserva para Equipamentos.  

 

ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA HORTA (ARU-HORTA) 

A proposta de se constituir a ARU Da Horta no enquadramento do Regime Extraordinário de Apoio à 
Reabilitação Urbana (Lei nº64-A/2008 de 31 de Dezembro), constitui um passo que se pretende 
potenciador de uma experiência nova para uma área com valor histórico e patrimonial, assegurando 
a reabilitação dos edifícios que se encontram degradados ou funcionalmente inadequados, 
melhorando as condições de habitabilidade e de funcionalidade do parque imobiliário urbano e dos 
espaços não edificados e garantindo a proteção, promoção e valorização do património cultural. 

 

REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DA HORTA 

Este Regulamento estabelece os princípios aplicáveis à urbanização e edificação, as regras gerais e 
critérios referentes às taxas devidas pela emissão dos alvarás de licença e de autorização de 
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utilização, pela admissão de comunicação prévia, pela realização, manutenção e reforço de 
infraestruturas urbanísticas, bem como às compensações, no Município da Horta. 

 

MANUAL DE RESTAURO E RECUPERAÇÃO 

As atuações de salvaguarda e valorização nas zonas históricas requerem um conjunto de processos 
técnicos, normativos, administrativos, financeiros e políticos que permitam assegurar os principais 
objetivos- o restauro, a conservação, a manutenção, valorização e reabilitação dos edifícios e espaços 
urbanos e do quadro de vida da população. 

O manual vem responder a necessidade de um instrumento complementar que seja explicativo e 
pedagógico, didático e exemplificativo e que permita atuar evidenciando e demonstrando as 
características construtivas e arquitetónicas da cidade e dos seus edifícios. E, a partir dessa leitura 
arquitetónica da construção, apontar as regras, os processos e os modos de restaurar, conservar e 
reabilitar os edifícios na zona histórica. 

 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM) 

Decreto Regulamentar Regional N.º30/2000/A, de 22 de Setembro, aprova o Plano Diretor Municipal 
da Cidade da Horta. São objetivos específicos do PDM da Horta: 

• Reforçar a cidade da Horta como principal pólo comercial e de serviços; 

• Promover o desenvolvimento da atividade industrial; 

• Apoiar o desenvolvimento da atividade turística; 

• Melhorar o nível de funcionalidade das infraestruturas, nomeadamente o Porto da Horta e o 
Aeroporto; 

• Melhorar as condições de atração e fixação dos recursos humanos no concelho; 

• Valorizar o património e dinamizar as atividades culturais. 
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PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DOS AÇORES (PROTA) 

 
Fig. 1  Extrato da Planta Síntese do PROTA - Ilha do Faial  

 

O Decreto Legislativo Regional n.º 26/2010/A aprova o Plano regional de Ordenamento do Território 
dos Açores. São objetivos estratégicos do PROTA: 

• Orientar a compatibilização prospetiva das diferentes políticas sectoriais com incidência 
espacial, com destaque para o ambiente e recursos naturais, acessibilidades, transportes e 
logística, agricultura e desenvolvimento rural, economia, turismo e património cultural; 

• Introduzir a especificidade do planeamento e gestão integrada de zonas costeiras, tendo em 
conta, entre outros aspetos, a diversidade de situações de ocupação humana, os valores 
ecológicos existentes e as situações de risco identificadas; 

• Promover a estruturação do território, definindo a configuração do sistema urbano, rede de 
infraestruturas e equipamentos, garantindo a equidade do seu acesso, bem como as áreas 
prioritárias para a localização de atividades económicas e de grandes investimentos públicos; 
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• Defender o valor da paisagem, bem como o património natural e cultural enquanto 
elementos de identidade da Região, promovendo a sua proteção, gestão e ordenamento, em 
articulação com o desenvolvimento das atividades humanas; 

• Reforçar a participação dos agentes e entidades interessadas, através da discussão e 
validação das opções estratégicas do modelo territorial adotado. 

A área do Projeto de Requalificação da Frente de Mar da cidade da horta insere-se na Ilha do Faial, 
definindo o PROTA o seguinte Modelo Territorial e Normas Orientadoras do Uso, Ocupação e 
Transformação do Território: 

 

Modelo Territorial 

Sendo uma ilha monoconcelhia, o sistema urbano é totalmente dominado pela presença da cidade 
da Horta, não apenas a cidade mais importante do triângulo do grupo central, mas também eleita, 
justamente, uma das três cidades – porta do arquipélago dos Açores. Por outras palavras, a sua 
influência e o conjunto de serviços e equipamentos que encerra, estendem-se para além dos seus 
limites geográficos, razão pela qual as infraestruturas portuárias e aeroportuárias assumem aqui uma 
maior relevância e se justifica a constituição de uma centralidade regional de serviços coletivos.  

O modelo territorial interpreta esta visão atribuindo uma especial atenção ao reforço do eixo 
relacional entre a cidade e o aeroporto. No mesmo sentido, e apesar das perspetivas demográficas 
apontarem para a estabilização com, eventualmente, um muito ligeiro acréscimo de efetivos (sem 
expressão cartográfica no modelo territorial) numa ótica mais otimista do desenvolvimento, 
preconiza-se a dotação de áreas moderadas de expansão da cidade, para poente e a cotas 
superiores, de modo a libertar a marginal marítima, com importantes funções portuárias e 
recreativas.  

O modelo territorial revela ainda que as apostas do sistema produtivo se situam, para além do sector 
agrícola, que se estende nesta ilha por vastas e diversificadas áreas, nas atividades de apoio ao 
turismo e na dotação de áreas de concentração de serviços avançados à atividade produtiva, 
consentâneos com os futuros desafios que conferem à Horta o estatuto de cidade-porta. 

Normas orientadoras do uso, ocupação e transformação do Território 

A política de ordenamento e gestão do solo deve contemplar medidas que visem a proteção e 
valorização dos sistemas ambientais propostos do modelo territorial do PROTA devendo a 
administração regional:  

i. orientar os planos municipais de ordenamento do território para a preservação 
dos solos integrados na Reserva Agrícola Regional, garantindo a sua integração 
nas estruturas ecológicas e espaços públicos de recreio e lazer quando inseridos 
em perímetros urbanos e impedindo sempre que possível a sua degradação ou 
utilização para outros fins; 

ii. privilegiar a utilização de espécies autóctones e sistemas de ordenamento e 
exploração agrícola e florestal compatíveis com as características dos 
ecossistemas que integram os sistemas de proteção e de valorização ambiental; 

iii. promover as ações prioritárias de valorização dos habitats de acordo com as 
intervenções propostas no Plano Sectorial da Rede Natura 2000 da RAA; 

iv. garantir o acompanhamento e a integração paisagística de novos usos territoriais 
com impactes na paisagem pela sua dimensão, nomeadamente das 
infraestruturas viárias e dos equipamentos turísticos, devendo a sua execução 
estar enquadrada por PMOT. 
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A preservação / valorização do património histórico-cultural da RAA constitui na estratégia do PROTA 
um elemento essencial de afirmação identitária e de sustentabilidade. Nessa perspetiva, a 
preservação e valorização do património histórico-cultural deve combinar-se com o património 
natural de interesse regional de modo a proteger e valorizar as unidades de paisagem cultural da 
Região. Para as unidades de paisagem cultural identificadas no modelo territorial deverão ser 
estabelecidos quadros de referência de ocupação e transformação destas unidades territoriais, em 
sede de PMOT ou PEOT que garantam: 

i. a manutenção das formas tipológicas do povoamento presente, de forma a 
salvaguardar a qualidade da paisagem, a garantir o equilíbrio das atuais formas 
de uso do solo e a atender ao meio ambiente envolvente; 

ii. a preservação das características das construções existentes, nomeadamente da 
volumetria e materiais típicos, tendo em especial atenção o património 
arquitetónico, vernáculo e erudito, tendo em vista favorecer a continuidade da 
arquitetura local e a integração da construção na paisagem. 

• Tendo em vista a criação de condições de sustentabilidade para a preservação e valorização 
do património histórico-cultural, a entidade regional com competência na matéria 
promoverá a criação de uma rede de património histórico-cultural de interesse regional. 

• O ordenamento do litoral e dos ecossistemas lacustres insulares são objetivos fundamentais 
da estratégia ambiental preconizada pelo PROTA, assumindo-se como territórios 
fundamentais para a preservação da biodiversidade da Região. 

• As características intrínsecas do território, a proteção e preservação dos seus recursos 
naturais, a minimização de situações de risco ou fatores como as alterações climáticas são 
dimensões territoriais a integrar em todos os PMOT. 

 

 

 
Fig. 2  Extrato do PROTA - Ilha do Faial (Fonte: POOC)  
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PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO TURÍSTICO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

O POTRAA estabelece, e justifica, as opções e os objetivos do sector turístico com incidência 
territorial e define normas de execução. Este aspeto, conjuntamente com o facto de vincular as 
entidades públicas, é um dos que mais distingue e valoriza este Plano em relação ao Plano 
Estratégico que estava inicialmente previsto. São objetivos do POTRAA: 

• Desenvolver as diversas componentes do sistema turístico regional de forma a torná-lo mais 
competitivo e suscetível de assumir um lugar de destaque na economia regional;  

• Garantir uma correta expansão das atividades turísticas, evitando conflitos com outras 
funções e proporcionando uma ocupação e mobilização do território de acordo com as 
políticas regionais de ordenamento do território e com normas específicas a definir em sede 
de Plano;  

• Desenvolver medidas tendo em vista garantir que o desenvolvimento do sector turístico 
regional se processe de forma harmónica e equilibrada tendo em conta as características 
naturais, humanas, económicas específicas da Região, garantindo, deste modo, a sua 
continuidade no tempo em condições de manutenção de competitividade e qualidade;  

• Adotar medidas tendo como objetivo garantir uma repartição equilibrada dos fluxos 
turísticos de acordo com as potencialidades e capacidades das diversas ilhas, mas também, 
dentro de cada uma destas, entre as diversas áreas que as constituem (de acordo com as 
vocações específicas).  

• A qualidade dos produtos turísticos em correspondência com os critérios de satisfação dos 
clientes potenciais em mercados segmentados;  

• A salvaguarda do património histórico-cultural e das identidades culturais;  

• A identidade e diferenciação da oferta turística.  

Há ainda questões de ordem política que se colocam como valores a respeitar, designadamente no 
que respeita ao crescimento económico com criação de emprego para fixar população, e à 
distribuição dos benefícios do desenvolvimento turístico de forma tão equitativa quanto possível 
pelos municípios. 

 

Modelo territorial de desenvolvimento turístico 

• Assume a importância das atuais gateways (S. Miguel, Terceira, Faial, Santa Maria e Pico) na 
formatação e distribuição dos fluxos turísticos dentro da região, modelo (semi) direto;  

• Assume, ao nível da distribuição intra-ilhas da atividade turística, a necessidade de apostar 
num modelo suscetível de capitalizar as vantagens da concentração e dispersão (modelo 
misto);  

Objetivo global e complementar para o sector, linhas estratégicas de desenvolvimento e respetivos 
objetivos específicos. Tendo em atenção tudo o que anteriormente foi exposto quatro grandes 
desígnios se destacam: 

• A promoção do desenvolvimento do sector turístico açoriano tendo em vista dotá-lo das 
capacidades necessárias e suficientes para cumprir os desígnios que os grandes documentos 
de estratégia regional lhe associam; 

• A garantia de que o desenvolvimento do sector se processará dentro de estritos padrões de 
sustentabilidade ambiental, social e económica; 
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• A adoção de uma perspetiva de desenvolvimento turístico suscetível de contribuir para a 
justiça territorial e a solidariedade entre as partes constitutivas do todo regional. 

A concretização efetiva dos objetivos, será conseguida através da implementação das Linhas 
Estratégicas de Desenvolvimento (LED). O seu desenvolvimento deverá estribar -se (para além da 
fileira lógica que se inicia com a identificação do cenário de referência/visão estratégica), na análise 
SWOT, de modo a aproveitar no máximo as oportunidades externas e minimizar as ameaças, tendo 
em boa conta os pontos fortes e fracos específicos. 

 

PLANO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
(PREDSA) 

Segundo o Estudo “Perspetivas para a Sustentabilidade na Região Autónoma dos Açores”, o 
desenvolvimento sustentável contempla três vertentes: Ambiental, Económica e Social. 

O objetivo do desenvolvimento sustentável é, conciliar o progresso social e económico com a 
necessidade de gerir a procura de recursos, de forma que esse mesmo progresso possa ser mantido 
no futuro. O desenvolvimento sustentável, enquanto modelo de equilíbrio, associa o seguinte 
conjunto de princípios orientadores: 

Dinamismo - Entende-se o desenvolvimento sustentável como um procedimento evolutivo que 
integra fases de planeamento, implementação, avaliação e revisão. Este processo dinâmico é, de 
alguma forma, semelhante aos princípios de gestão presentes em diversas normas internacionais, 
que definem um processo composto por quatro fases fundamentais – Planeamento; Implementação; 
Avaliação; Revisão. 

Transversalidade - A sustentabilidade deve ser interiorizada por todos os sectores da sociedade e 
aplicada nas diversas unidades territoriais. Nesse quadro, as bases do processo de desenvolvimento 
sustentável devem ser vertidas nas estratégias e programas sectoriais, evitando o seu isolamento em 
ações específicas. 

Reorientação - O processo de desenvolvimento sustentável deve, sempre que possível, ser 
construído sobre os programas existentes e procurar a sua articulação para a visão pretendida. Nesta 
base, as políticas poderão ser reorientadas face aos desígnios de desenvolvimento que se pretendem 
concretizar, de forma a obter as sinergias mais favoráveis. 

Participação - O desenvolvimento sustentável deve ser fortemente marcado por um processo 
participativo que corresponda a um efetivo exercício da cidadania, não se esgotando em 
procedimentos formais, administrativos ou de consulta. O envolvimento da sociedade deve ser 
estimulado e considerado em todas as fases deste processo, desde a obtenção de uma visão 
partilhada, à tomada de decisão, à delegação de responsabilidades nas ações, à avaliação e à 
respetiva revisão. 

 

PARQUE NATURAL DA ILHA DO FAIAL 

O Decreto Legislativo Regional n.º 46/2008/A, de 7 de Novembro aprova o Parque Natural da Ilha do 
Faial. O Parque Natural prossegue os objetivos gerais e de gestão próprios da Rede Regional de Áreas 
Protegidas e os objetivos específicos inerentes às categorias de áreas protegidas nele existente. 
Integram o Parque Natural com a categoria de áreas protegidas de gestão de recursos, a área 
protegida de gestão de recursos do Canal Faial -Pico/Sector Faial. As áreas protegidas referidas no 
número anterior prosseguem os seguintes objetivos de gestão: 
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i. Proteger a manutenção da biodiversidade e outros valores naturais a longo 
prazo; 

ii. Promover a gestão efetiva visando o uso sustentável dos recursos, 
nomeadamente a pesca, o pastoreio, a exploração florestal e outras atividades 
com baixa incidência de impactes ambientais; 

iii. Contribuir para o desenvolvimento sustentável regional. 

Os limites territoriais da área protegida de gestão de recursos do Canal Faial -Pico/Sector Faial estão 
representados no anexo II pela sigla FAI10. A área protegida de gestão de recursos do Canal Faial -
Pico/Sector Faial integra no seu âmbito a Reserva Natural das Caldeirinhas e a Área de Paisagem 
Protegida do Monte da Guia a que se referem, respetivamente, os artigos 8.º e 17.º do presente 
diploma e observa o regime neles referido quanto a atos e atividades interditos ou condicionados e 
sujeitos a parecer prévio, de carácter vinculativo, do serviço com competência em matéria de 
ambiente, cumulativamente com o disposto no n.º 2. A área protegida de gestão de recursos do 
Canal Faial -Pico/Sector Faial integra no seu âmbito os objetivos e limites territoriais definidos para o 
SIC Baixa do Sul e para o SIC Monte da Guia e observa, cumulativamente com o regime definido pelo 
presente diploma, o estabelecido pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000. 

 

 
 

Fig. 3  Extrato da Planta, Parque Natural da Ilha do Faial  

 

PLANO DE ORDENAMENTO DA ORLA COSTEIRA DA ILHA DO FAIAL 

O Decreto Regulamentar Regional n.º 19/2012/A, de 3 de Setembro aprova o Plano de Ordenamento 
da Orla Costeira da Ilha do Faial. Na área de intervenção do POOC Faial, e naquilo que se refere ao 
âmbito da aplicação regulamentar dos planos municipais de ordenamento do território (PMOT), a 
aprovação destes deve ser orientada pelos seguintes princípios de ordenamento do território: 
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i. As edificações devem ser afastadas, tanto quanto possível, da linha de costa, 
garantindo uma faixa de proteção à crista da arriba no mínimo igual à sua altura; 

ii. O desenvolvimento linear das edificações nas vias marginais à orla costeira deve 
ser evitado, privilegiando -se o desenvolvimento da ocupação urbana estreitando 
na proximidade da costa e alargando para o interior do território; 

iii. As novas construções devem localizar -se preferencialmente nos aglomerados 
existentes, devendo -se prever, sempre que se justifique, zonas destinadas à 
habitação secundária, bem como aos necessários equipamentos de apoio, 
reservando -se o espaço rural para as atividades que lhe são próprias; 

iv. O caráter de excecionalidade da edificação em solo rural implica a explicitação 
dos critérios de fundamentação utilizados e os impactes do regime de 
edificabilidade proposto; 

v. Entre as zonas já urbanizadas deve ser acautelada a existência de zonas naturais 
ou agrícolas suficientemente vastas; 

vi. Em zonas de elevado risco natural, tais como zonas de drenagem natural, zonas 
de erosão, zonas suscetíveis ao avanço das águas do mar ou zonas sujeitas a 
instabilidade geotécnica, não devem ser permitidas novas construções; 

vii. Em novas construções, obras de ampliação, reconstrução ou conservação das 
construções existentes, devem ser adotados modelos urbanos e normas 
construtivas adequadas ao risco sísmico. 
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Fig. 4  Extrato da Planta Síntese do POOC da Ilha do Faial (Fonte: POOC)  
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2. ADEQUAÇÃO DA SOLUÇÃO FACE AOS DIVERSOS CONDICIONAMENTOS 
EXISTENTES. 

O Arquipélago dos Açores localiza-se na crista médio atlântica numa posição estratégica entre a 
Europa e a América do Norte. A cidade da Horta está localizada a SE da ilha do Faial, em frente à ilha 
do Pico da qual dista 8.3 Km em linha reta e que lhe dá um enquadramento paisagístico de exceção 
(fig. 1); é assim uma das principais cidades do grupo central do Arquipélago dos Açores. Desde a 
época em que foi lançado o cabo submarino que ligava a Europa à América que a Horta tem vindo a 
afirmar na escala global, a sua posição estratégica. A evolução dos meios de comunicação tem-se 
refletido no papel que a cidade da Horta tem tido como ponto-chave das comunicações 
internacionais. 

 

 
Fig.5  Localização da cidade da Horta (fonte: https://maps.google.pt/maps?hl=pt-PT&tab=wl) 

 

O grupo central do Arquipélago dos Açores encontra-se aproximadamente a 1680 km da costa 
europeia e a mais de 3000 km da costa americana, onde o Canada, os EUA e as Caraíbas têm sido 
pontos-chave das ligações. A marina da Horta tem uma localização privilegiada no percurso dos iates 
entre a costa americana e a costa europeia sendo a 4º mais visitada a nível mundial. 

De grande importância na rota do Atlântico Norte e na de ligação ao Mediterrâneo, esta localização 
representa um potencial de desenvolvimento para a cidade e para a ilha, que o atual projeto pode 
incrementar, quando qualifica toda a área da Frente de Mar e cria uma primeira imagem da cidade 
muito apelativa. A área envolvente da marina, onde se têm vindo a desenvolver outras valências 
portuárias é para todos os visitantes que chegam por mar, a primeira imagem da cidade e que se 
quer, a mais marcante. 

Até ao fim do séc. XIX a relação das cidades portuárias com as suas frentes de mar, tinham 
características muito diferentes das atuais, pois o mar era considerado, de forma geral, um local de 
onde vinham todos os perigos, das tempestades aos naufrágios passando pelo ataque dos piratas. As 
cidades fechavam-se sobre si próprias, criando centros interiores e a frente portuária era uma área 
funcional separada. Com o aumento da segurança dos mares, o desenvolvimento turístico e a vista 
de mar passar a ser uma mais-valia, as frentes marítimas ganham uma nova importância e 
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lentamente uma nova imagem. As cidades procuram abrir-se ao mar e beneficiar dele para a sua 
economia urbana. 

 
Fig.6 Porto da Horta 

A cidade da Horta tem, neste ponto uma mais-valia excecional, com uma paisagem de mar marcada 
pelas ilhas vizinhas do Pico e S. Jorge que, para quem chega ao porto depois de vários dias de viagem 
ao largo, com um horizonte muito aberto e sem referências, é muito agradável. De acordo com a 
informação da Secretaria Regional de Estatística dos Açores, em 2012 o Faial recebeu 5214 turistas 
que se hospedaram na ilha e nos 4 primeiros meses de 2013 este valor já tinha sido ultrapassado 
saldando-se em 6746. A este valor deve-se adicionar os visitantes dos iates que não sendo 
contabilizados como hospedes tem um importante papel na qualificação da imagem da ilha e em 
especial da cidade. Esta evolução mostra o interesse que a ilha desperta como polo turístico e a 
importância que tem a qualificação da sua frente de mar como centro de lazer. 

 

2.1 DEMOGRAFIA 

A evolução demográfica dos Açores atingiu os valores mais altos em 1960, desde esta década os 
valores da população tem vindo a diminuir havendo entre 1981 e 2001, alguma estabilidade e uma 
pequena variação positiva em 2011. A ilha do Faial tem um comportamento demográfico semelhante 
ao conjunto do arquipélago dos Açores apenas na década de 2000-2010 apresenta um ligeiro 
decréscimo de população que está expresso no gráfico das taxas de variação intercensitária em que o 
comportamento demográfico do Faial é negativo entre 2001 e 2011 ao contrário do conjunto do 
Arquipélago. 

 

 
Fig. 7  Gráfico da Evolução da população (Fonte: INE) 
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Fig. 8  Gráfico da evolução da taxa de variação intercensitária dos Açores e Faial 

 
Fig. 9  Gráfico da Evolução da população por Freguesia na Horta (Fonte: INE) 

A cidade do Horta apresenta uma evolução demográfica semelhante ao conjunto da ilha do Faial. Ao 
nível das freguesias não há dados disponíveis para 1970, mas o comportamento destas variáveis é 
contínuo. As freguesias de Angustias e Matriz que envolvem mais diretamente a área do projeto são 
as mais populosas (fig. 10).  

 

 
Fig. 10  Distribuição dos grupos etários nas freguesias urbanas da cidade da Horta em 2011 Fonte: INE 

 

Os Açores são das regiões de Portugal com maior peso relativo dos jovens ainda que entre 2001 e 
2011 a tendência de envelhecimento da população se note. Analisando a distribuição da população 
da cidade pelos grupos etários, verifica-se a importância dos jovens até aos 24 anos e da população 
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adulta. Ao nível das freguesias, Angustias e Matriz são as que tem maior número de jovens e adultos. 
As características demográficas da cidade da Horta correspondem a uma população ativa dominante, 
com um grupo jovem ainda maior do que o dos idosos (+65 anos) mas num lento processo de 
envelhecimento. Na cidade reside aproximadamente 1/3 da população da ilha. 

 

2.2 CARATERÍSTICAS NATURAIS 

CONFORTO BIOCLIMÁTICO - Estando à latitude de 37º40'N o Faial tem um clima ameno de cariz 
atlântico com muita pluviosidade. De acordo com as Normais Climatológicas publicadas pelo Instituto 
Português do Mar e da Atmosfera, o clima da ilha do Faial é temperado, sem estação seca e com 
Verão Temperado húmido e chuvoso, é muito influenciado pela circulação atmosférica geral do 
Atlântico tendo ainda grande importância o relevo e a influência oceânica. 

Analisando as características de alguns elementos do clima que são importantes para o bem-estar no 
espaço publico verifica-se que a temperatura media anual é de 17.6º, apresentando o valor máximo 
em Agosto de 22.8º e o mínimo em Fevereiro 14.3º. A nebulosidade é elevada ainda que os 
nevoeiros são pouco frequentes no entanto o tecto de nuvens é normalmente baixo tendo a 
insolação um valor medio de 40%. Humidade relativa do ar é elevada, com um valor medio de 70%. 
Os ventos na ilha do Faial apresentam a maior frequência de quadrante SW. Em Julho dominam os 
ventos de NE e em Janeiro os ventos de SW, de acordo com as variações anuais do anticiclone dos 
Açores. Os ventos predominantes são do quadrante SW. A velocidade média anual do vento é 
elevada 21 Km/h com um máximo em Janeiro 28,5Km/h. O período com maior frequência de calma é 
Julho e os ventos dominantes este mês são de NE. 

 
Fig. 11  Normais Climatológicas da temperatura do ar  (1971-1994) 

 
Fig. 12  Normais Climatológicas da precipitação (1971-1994) 
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A precipitação é elevada e bem distribuída ao longo do ano, a sua distribuição depende da altitude e 
da exposição dos lugares, quase não se verifica a existência de uma estação seca, o valor máximo é 
atingido em Janeiro e o minino em Julho. 

O clima de uma zona pode condicionar o desenvolvimento de atividades humanas específicas. A 
noção de conforto no exterior é indispensável na análise do espaço exterior de forma a desenvolver 
um projeto com coerência. Os gráficos do tipo Olgyay, são instrumentos muito interessantes para o 
efeito que se pretende, ou seja, saber as características locais para o projeto ir ao encontro dos 
objetivos gerais de conforto. 

Entre os diversos métodos que permitem equacionar o conforto climático em função das condições 
meteorológicas escolhe-se o de Olgyay por ser aquele que, para além da caracterização que permite 
fazer duma região, nos dá indicações sobre as correções práticas a introduzir nas fases de 
planeamento e de projeto, destinadas a restabelecer as condições de conforto nas situações em que 
aquelas não se verifiquem (Magalhães, 1983). 

 

 
Fig. 13  Diagrama Bioclimático de Olgyay adaptado por Cancela d’Abreu, (1982) 

 

Da análise do diagrama de Olgyay (Figura 10) pode verificar-se que no centro do gráfico se situa a 
zona de conforto de verão dividida em desejável (mancha contínua) e praticável (tracejado). A zona 
de conforto de Inverno localiza-se um pouco mais abaixo. Pode-se concluir que o gráfico Bioclimático 
de Olgyay permite, através da introdução de dados climáticos, obter uma caracterização da região 
com a importância relativa dos vários elementos climáticos, bem como um quadro que facultará a 
leitura, ao longo do ano, das medidas de correção necessárias ao restabelecimento das condições de 
conforto. 

FISIOGRAFIA - A cidade da Horta distribui-se entre a beira-mar e a cota de +-100m, num declive 
orientado a Leste. É enquadrada pelo Monte da Guia a Sul, o Monte Carneiro a Oeste e a Espalamaca 
a norte. Este envolvimento apresenta uma frente de mar que se desenvolve numa área plana de 
pouca largura, que cria uma paisagem, para quem chega por mar, de grande beleza. 

O conhecimento das condições de relevo constitui um dos mais importantes fatores para a 
compreensão do território, dele depende um conjunto importante de condicionantes e aptidões ao 
funcionamento do território e uso do solo, sendo premente a sua análise ao nível de qualquer estudo 
e proposta de intervenção biofísica. O relevo define os elementos básicos da paisagem como as 
planícies, montes e vales e está na origem de condições ecológicas muito diferenciadas e especificas 
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ao nível local. Cria condições distintas a nível climático devido a exposições do terreno aos diferentes 
quadrantes. Além disso, condiciona a fertilidade dos terrenos e as acumulações de água nos vales. 

O estudo do declive será elaborado no sentido de fornecer informação sobre o risco de erosão dos 
solos e drenagem natural e permitir a definição de zonas com apetência para diversos usos. A 
exposição dominante das encostas constituirá um dado fisiográfico igualmente importante, já que 
permite definir zonas de maior ou menor conforto climático e, com isso, determinar quais as zonas 
com maior ou menor aptidão para os diferentes tipos de uso. Uma análise à orientação dominante 
das encostas permite caracterizá-las do ponto de vista climático – exposição ao vento e à radiação 
solar. 

SÍNTESE FISIOGRÁFICA - Esta síntese abrangerá várias indicações acerca dos tipos de relevo (ou 
formas topográficas) de acordo com a altitude, declives, orientações das encostas e das zonas 
fisiográficas, isto é zonas de vale, de festo, de encostas, depressões e respetiva caracterização. A 
topografia da área de intervenção caracteriza-se pela diversidade de situações, resultantes do 
processo de formação e erosão da ilha. Na área de intervenção e envolvente observam-se diversos 
cones de escórias e áreas aplanadas resultantes do desenvolvimento de escoadas lávicas. A cidade da 
Horta desenvolve-se entre eles, numa espécie de anfiteatro natural sobre o Canal. A área de 
intervenção abrange uma porção da encosta da Ponta da Espalamaca, que se localiza na freguesia da 
Conceição, constitui um promontório que, junto com o Monte da Guia, que lhe é oposto, delimita a 
baía da Horta. 

GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E GEOTECNIA - No âmbito desta componente, proceder-se-á à análise 
da cartografia geológica da área de estudo, particularmente no que se refere à geomorfologia, 
tectónica e formações geológicas. A origem do Faial é semelhante às restantes ilhas do arquipélago 
dos Açores. O surgimento das ilhas está associado aos fenómenos vulcânicos e sismotectónicos, 
através da formação de vulcões isolados ou associados. Segundo os estudos realizados, a ilha do Faial 
é das formações mais recentes. Dada a localização do arquipélago dos Açores sob o Rift Atlântico, 
ocorrem regularmente sismos na sequência da deslocação das placas tectónicas e fenómenos 
vulcânicos sobre as áreas das falhas sísmicas. 

 
Fig. 14  Carta Vulcanológica. Centro de Vulcanologia do I.N.I.C., 1989 

Fonte: PU da Cidade da Horta 
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Fig. 15  Modelo tectónico do arquipélago dos Açores segundo V. H. Forjaz 
Fonte: PU da Cidade da Horta 

 

HIDROGEOLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS - No âmbito desta componente, serão definidas as bacias 
hidrográficas, as áreas de recarga dos aquíferos e localizados os diversos pontos de água existentes, 
individualizando-se águas para consumo humano.  

A ribeira dos Flamengos é o único curso de água na área do projeto e, no contexto da ilha do Faial, 
possui uma das mais importantes bacias hidrográficas, bem como a maior extensão. Esta ribeira tem 
um carácter torrencial, escoando rapidamente a água da chuva em direção ao mar. Tal facto, denota 
a importância da salvaguarda, estabilização e proteção do seu curso natural e margens, para evitar 
possíveis catástrofes com a ocorrência de chuvas intensas. 

 

 
 

Fig. 16  Ribeira dos Flamengos (Fonte: Google earth) 
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SOLOS E OCUPAÇÃO ATUAL DOS SOLOS - A leitura da ocupação atual do solo duma zona permite 
completar a análise da realidade local, surgindo de forma complementar aos aspetos fisiográficos. De 
facto, a ocupação do solo espelha, em última análise, o resultado da complexa interação entre o 
Homem e o meio, onde são tão importantes os condicionalismos naturais como o esforço cultural do 
Homem para um aproveitamento dos recursos. Para a componente da Ocupação Atual do Solo é 
fundamental proceder a uma caracterização das diversas tipologias de ocupação do solo, de forma a 
perceber qual o padrão de distribuição das diferentes classes existentes.  

O espaço a intervir dispõe de uma área de 23,1 hectares, dos quais 7,2 hectares correspondem a 
áreas privadas ocupadas por logradouros e construções, sendo a remanescente espaço público. A 
envolvente à área de intervenção do projeto abrange a parte restante do núcleo urbano da Horta, 
coexistindo usos naturais, na zona de Paisagem Protegida do Monte da Guia e usos florestais, na 
zona da Conceição/ Espalamaca. 

Destaca-se a ribeira com a sua vegetação ribeirinha e a vegetação natural existente nas faixas 
costeiras. Esta vegetação, grande parte autóctone e endémica, é aquela que apresenta as melhores 
características e adaptação às condições naturais onde se desenvolvem, contribuindo assim para a 
proteção dos solos em áreas que, pelo difícil acesso, qualificação do mesmo ou adversidade do 
ambiente local, ficam protegidos da erosão. 

O uso portuário, o Porto Comercial, no interior a Marina da Horta, sendo paragem obrigatória dos 
milhares de iates e veleiros que atravessam o Atlântico Norte. Na zona a Sul da Marina desenvolvem-
se atividades de recreio náutico, onde está instalado o Clube Naval. Para apoio ao sector da pesca, 
dispõe ainda de cais específicos para as embarcações, câmaras frigoríficas, lota e reparação naval. O 
novo terminal marítimo de passageiros localiza-se a norte do porto oferecendo condições excelentes 
para acolher os passageiros. 

ECOLOGIA - A flora e fauna dos Açores insere-se na unidade biogeográfica designada por 
Macaronésia. O grau de endemismo da fauna é bastante inferior ao da flora. Contudo, apresentam 
espécies igualmente únicas a nível mundial. A vegetação primitiva da ilha era formada por uma flora 
pouco variada onde predominava a faia, o cedro, o loureiro e a urze. A ocupação agrícola reduziu a 
vegetação, nas encostas mais ingremes e pouco acessíveis, e em grutas profundas ou correntes de 
lava recente sem aptidão agrícola. 

A área do Monte da Guia encontra-se classificada ao abrigo da Diretiva Habitats e pelo Plano 
Sectorial da Rede Natura 2000, ao abrigo do Decreto-lei 140/99, de 24 de Abril, como Sitio de 
Interesse Comunitário – SIC e ZPE, respetivamente. Pelo interesse que comporta ao nível do 
desenvolvimento das espécies e habitats naturais, está ainda protegido pela Diretiva Aves. A 
proteção e conservação dos ecossistemas e do património natural da ilha terá repercussões positivas 
no desenvolvimento das atividades turísticas e económicas, assim como na promoção da imagem do 
local 

VEGETAÇÃO - Esta fase compreenderá o levantamento dos exemplares e das espécies que devem 
permanecer e fazer parte do projeto. A análise do coberto vegetal existente e potencial é um aspeto 
fundamental a ter em consideração em qualquer projeto de espaços exteriores. O conhecimento do 
sistema ambiental indica ao projetista as comunidades vegetais mais adequadas e resistentes aos 
extremos do próprio clima. A observação atenta e inteligente dos tipos de vegetação regional e local, 
compreendendo não só as espécies existentes autóctones mas também as introduzidas que deram 
provas de uma boa adaptação na paisagem, são indicações a fundamentar o projeto. 

A Faia (Myrica faya) é um arbusto de porte arbóreo que poderá ter dado o nome à ilha do Faial, visto 
que aqui as florestas de faia (faiais) seriam abundantes. Myrica faya, espécie conhecida pelos nomes 
comuns de “faia-da-terra,faia-das-ilhas” ou “samouco”, é endémica da região biogeográfica da 
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Macaronésia (Açores, Madeira e Canárias), onde é parte importante das formações da “laurissilva” e 
dos urzais canários. 

A floresta natural dos Açores – a Laurissilva - é considerada um fóssil vivo da idade do gelo, uma vez 
que na última glaciação do globo apenas na região biogeográfica da Macaronésia (arquipélagos dos 
Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde) foi possível mantê-la preservada do frio pela ação termo 
reguladora do oceano Atlântico. Laurissilva é um termo com origem no latim que significa Floresta de 
Louros- (laurus – louro; silva - floresta). 

No arquipélago podem encontrar-se cerca de 60 espécies endémicas de plantas, arbustos e árvores. 
As condições particulares que lá se podem encontrar proporcionaram que tais espécies ou 
derivações de espécies fossem lá exclusivas. Nestas incluem-se o Louro, o Queiró, a Urze e o Cedro. 
Cerca de 700 espécies foram sendo introduzidas nas ilhas com o passar dos séculos, quer com fins 
comerciais, quer com fins decorativos/estéticos. O clima particularmente ameno das ilhas significa 
que muitas destas espécies, que teriam enorme dificuldade de sobrevivência noutras regiões, aqui se 
desenvolvem com um vigor pouco habitual.  

A Horta encaixa num fundo natural arborizado, sendo a vegetação o suporte natural da zona 
histórica da cidade. A densidade de vegetação assume um papel relevante na imagem, no ambiente 
e no clima da cidade e no equilíbrio ecológico da área urbana. Os espaços verdes existentes na 
cidade da Horta constituem logradouros e jardins privados, jardins públicos, alinhamentos arbóreos 
em vias públicas, maciços vegetais na periferia do aglomerado, áreas arborizadas na envolvente da 
cidade 

 
 

Fig. 17  Vista geral dos espaços verdes inseridos na malha urbana e envolvente 
(Fonte: Google earth) 

As espécies mais frequentes na cidade da Horta são árvores de grande porte, facilmente visíveis por 
detrás de muros e de coberturas, no interior da estrutura urbana. No interior dos espaços privados é 
frequente encontrar os maciços de criptoméria japónica, acácia australiana e eucalipto. As palmeiras, 
as araucárias e os dragoeiros são árvores significativas a proteger. Em alinhamentos de vias públicas 
são frequentes os plátanos, salgueiros e metrosideros. 

O material vegetal proposto deverá ser adaptado às características de cada ecossistema presente na 
área de intervenção. As espécies a introduzir deverão ser autóctones ou bem adaptadas às condições 
edafoclimaticas da região dos Açores e da cidade da Horta. Destacando-se que devem ser 
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apropriadas ao clima marítimo e resistentes aos ventos fortes. Desta forma será possível minimizar 
os consumos de água e o consumo de fito-fármacos nas ações de manutenção e gestão dos espaços 
verdes. 

Por fim, o material vegetal terá também um importante papel na composição cromática e gerar 
diferentes cenários com diferentes colorações e cheiros. 

ESTRUTURA VERDE - O sistema ecológico estabelece uma rede estruturada de suporte à 
biodiversidade e de conectividade ecológica, constituído por manchas e corredores contribui 
indubitavelmente para a promoção do continuum naturale, tal como consagrado na Lei de Bases do 
Ambiente (Lei n.º 11/87, art.º 5), como sendo “o sistema contínuo de ocorrências naturais que 
constituem o suporte da vida silvestre e da manutenção do potencial genético e que contribui para o 
equilíbrio e estabilidade do território”. 

A perspetiva de continuum naturale, baseada na necessidade da paisagem natural, deve estar 
presente na cidade de modo contínuo, assumindo diversas formas e funções - como espaço de lazer 
e recreio, enquadramento de infraestruturas e edifícios, espaço de produção de frescos agrícolas e 
de integração de linhas ou cursos de água com os seus leitos de cheia e cabeceiras - se vem cada vez 
mais afirmando. 

A Estrutura Ecológica pretende estabelecer o continuum naturale, reconhecendo os sistemas 
ecológicos fundamentais com vista à implementação sustentável da estrutura edificada. “O conceito 
estrutura ecológica prende-se com a proteção e integração dos elementos biofísicos, culturais, 
recreativos e paisagísticos do território convergindo para a ideia de sustentabilidade. Deverá orientar 
as intervenções antrópicas no sentido de reconhecer, conservar e promover elementos naturais e 
culturais que, por terem características únicas, deverão ser sujeitos a um ordenamento e 
planeamento ambientalmente sustentável, contribuindo desta forma para a qualidade de vida dos 
munícipes” (Ferreira et al, 2010 e Machado et al, 2004). 

O Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, refere, no artigo 11.º que a Estrutura Ecológica 
Municipal: “é constituída pelo conjunto de áreas que, em virtude das suas características biofísicas ou 

culturais, da sua continuidade ecológica e do seu ordenamento, têm por função principal contribuir 

para o equilíbrio ecológico e para a protecção, conservação e valorização ambiental e paisagística 

dos espaços rurais e urbanos.  

O conceito de Estrutura Verde insere-se numa estratégia de desenvolvimento sustentado, objeto 
fundamental das políticas do ordenamento do território. A Estrutura Verde é constituída pela Rede 
Urbana, com carácter de proximidade e pela Estrutura Ecológica Municipal com carácter mais 
extensivo. 

A constituição de uma Estrutura Verde deverá resultar numa diversidade de categorias e 
subcategorias de espaços organizada por corredores e manchas conectadas entre si e a área 
envolvente, sejam em espaços verdes de proteção e enquadramento, recreio e lazer, ao longo das 
vias integrantes da acessibilidade, nas linhas de água ou de drenagem superficial e respetivas faixas 
de proteção, espaços agrícolas de produção, áreas de interesse paisagístico e ambiental, 
enquadramento aos edifícios e logradouros na malha urbana. Esta estrutura permite criar um 
contínuo natural integrado no espaço urbano e um sistema que assegure o funcionamento dos 
ecossistemas fundamentais e simultaneamente compreenda uma rede de biótopos interligados por 
corredores que sirva de suporte à vida selvagem. 

A elaboração da estrutura Verde do projeto obrigará a uma abordagem mais abrangente, de visão 
mais alargada relativamente aos limites da área de intervenção que garanta, entre outros fatores, o 
desenvolvimento das seguintes medidas:  
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• Coordenar em termos funcionais e programáticos os diferentes espaços de utilização coletiva 
definidos no Plano de Urbanização;  

• Pensar nos espaços públicos como zonas que promovam a utilização inter-geracional e 
universal;  

• Programar estabelecimentos de comércio e serviços que incentivem a vivência dos espaços 
públicos, promovendo zonas de estadia, esplanadas, parques infantis, entre outros 
equipamentos;  

• Criar e desenvolver corredores verdes arbóreos, recorrendo a espécies de porte e 
características endafoclimaticas adaptadas às características locais que contribuam para uma 
efetiva qualificação do espaço publico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 18  Esquema de criação de continuum naturale para a área de intervenção 
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3. PROGRAMA DE INTERVENÇÃO: PROPOSTA ESPECÍFICA PARA OS 
DIFERENTES ESPAÇOS QUE COMPÕEM A FRENTE DE MAR E INTERVENÇÃO 
NO EDIFICADO EXISTENTE 

A Horta vem acumulando, congregando, sedimentando secularmente, quer as sequenciais temáticas 
marítimas, navais e aeronavais, expressas na materialidade de locais e valiosos espaços de paisagem 
(o porto, a baía, o cais, os vestígios da arqueologia submarina), quer a ambiência vivencial de um 
património imaterial precioso, o da tradição cultural, literária e intelectual açórica, desde a saga da 
emigração pesqueira, passando pelas comunidades estrangeiras aculturadas (os Dabney, o “Mau 
Tempo no Canal”, as “Colónias dos Cabos”, a elite de homens de cultura que fizeram o Portugal 
contemporâneo, como Manuel de Arriaga. A intervenção urbana na FRENTE MAR, a linha litoral da 
cidade da Horta, tem de estar à altura da qualidade da cidade, da sua região e comunidade; para isso 
tem de assumir este vasto legado pleno de potencialidades, e expressá-lo, recriá-lo, em diversas 
frentes e temas: 

• num desenho urbano vivificador, imaginativo mas respeitador dos valores ancestrais em 
presença – coerente e acertado com o local e as suas novas necessidades - que tire partido 
das potencialidades e necessidades funcionais, das dimensões paisagísticas, e da capacidade 
das expressões plásticas e artísticas aplicadas ao sítio; 

• na requalificação urbana e arquitetónica da centro da cidade, na continuidade e acentuação 
dos processos, programas e ações que já foram executadas nas décadas mais recentes, mas 
sabendo agora estruturá-las como um todo contínuo, e escolher e programar acertadamente 
as mais prementes, adequadas e úteis; 

• na proposição de novas funções, com correta inserção geo-histórica, tirando partido, para 
servir a reabilitação dos existentes espaços e edificações, quer de temáticas locais, quer 
regionais e nacionais, quer ainda internacionais e mesmo de nível e interesse mundial, 
hierarquizando essa série de valores, e adequando-os aos espaços e construções disponíveis, 
ou a criar.  

Descreve-se a seguir as propostas desenvolvidas com base nos conceitos e estratégias anteriormente 
expostos para cada uma das 5 Áreas de Intervenção a Pormenorizar, que se optou por designar Zona 
1,2,3,4 e 5. 

 

ZONA 1 – Parque Vitorino Nemésio, parque lúdico, de merendas, de lazer e festas 

Elementos componentes: 

Corresponde ao Parque Vitorino Nemésio, implantado junto à saída norte da cidade para a subida 
em direção à Espalamaca – num sector claramente de transição urbano-rural. Há que saber refletir 
aqui, em formas, funções e usos, a tradição dos piqueniques e encontros (de família, de grupos de 
amigos, etc), de fim-de-semana, em áreas de aproximação à natureza, dentro da tradição de saber e 
de conjugação da dimensão rural-urbana açórica. 

Deve elaborar-se pois uma mais detalhada e cuidada presença de equipamentos ligeiros de apoio as 
atividades inerentes, de que é exemplo o enorme “assador” tronco-cónico proposto, de serviço ao 
“parque de merendas”, em conjugação com espaços informais e abertos de prado e parque juvenil – 
todos estes elementos propostos num desenho que garanta uma liberdade de organização da 
presença dos grupos expectados. 
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Tudo isto sem esquecer a dotação global da área com equipamentos de apoio e estacionamentos 
devidos, e na escala de grandeza necessária. 

Também o sentido de “sítio de saída” para a Espalamaca, que esta área possui, deve ser 
reequacionado no sentido da sua melhoria em termos ambientais e paisagísticos, com os necessários 
componentes vegetais, arbustivos, arbóreos. 

Ligação imediata: 

A zona 1 articula-se sequencialmente à ribeira (a sudoeste), ao longo da qual se define uma pequena 
linha de frente ribeirinha (do lado norte dessa ribeira), com evidente valor de estar e paisagístico; 
pode fortalecer-se essa ligação, por meio de elementos de ligação que facilitem a passagem pedonal 
dos utentes, etc.. 

Ideia sistémica para toda a área do plano: 

A partir desta zona extremo norteira da cidade, e ao longo de toda a frente mar (mas não 
necessariamente exclusiva desta), deve prever-se a criação, com interesse a um tempo turístico, 
lúdico e cultural, de um “circuito dos edifícios marcantes, monumentos históricos, estatuária e obras 
escultóricas, (tb. da chamada “arte pública”), orientado pedagogicamente para o utente e o visitante 
- listando para tal os monumentos isolados existentes em toda a faixa marginal da urbe, em conjunto 
com os novos a propôr no âmbito deste Plano, e estabelecendo entre eles um conceito de ligação em 
percurso sequencial, com apoio de informação turística em mapas e textos de apoio, e placas 
sinalizadoras cuidadas, com pequenos textos informativos, bilingues, colocados nos locais (com se 
fez na Ribeira Grande para sinalizar o seu Património edificado na área dita “histórica”, em 2009, e 
em Angra do Heroísmo para informar o “Ciclo do Liberalismo”, em 2008). 

 

ZONA 2 – Palácio da Justiça, restaurante popular, rotunda, articulação com a ribeira 

Elementos componentes: 

Esta área constitui o que podemos designar por cerne da “Horta Norte”, que constitui uma área mais 
popular e menos densa da urbe: o remate, num conjunto de espaços públicos justapostos, da relação 
entre os derradeiros quarteirões do eixo urbano principal que vem de sul (rua Almeida Garrett), e o 
bairro da Conceição com a zona desportiva, além ribeira, a norte. 

UM RESTAURANTE POPULAR - Aqui deve procurar estabelecer-se uma requalificação desses espaços 
públicos e de uso social mais vulgarizado, nomeadamente o grande restaurante popular, com áreas 
de estacionamento envolventes a dignificar e dotar com bom enquadramento paisagístico. Ou seja, 
reformular / melhorar o ambiente pelo redesenho cuidado dos espaços públicos da área do 
restaurante – mas sem perda do seu valor e “à vontade” de expressão e vivacidade vernácula. Em 
geral, esta área, de si um pouco fragmentada e dispersa, deve ser humanizada, pedonalizada, e no 
fundo mais integrada, quer internamente quer no tecido urbano vizinho, mais interior, mas tão 
característico da Horta. 

UMA PEQUENA FRENTE RIBEIRINHA - Nomeadamente seu limite acima, ao longo da rua José Fialho, 
que acompanha a ribeira, deve incluir um redesenho que qualifique a simpática, embora pequena 
linha de “frente ribeirinha”, nas suas margens, quer no lado sul, quer no lado norte - em articulação 
com o que se refere na ligação a partir e com a zona 1. 

UM PALÁCIO INTEGRADO - O algo despropositadamente monumentalizado Palácio da Justiça (“ilha” 
volumétrica, em forte contraste com a escala miúda e vulgar do edificado de toda a restante área) 
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deve ser enquadrado, envolvido, ou seja, no possível, atenuando a sua presença retórica, por via de 
um enquadramento paisagístico, com cuidado tratamento vegetal. 

UMA ROTUNDA VALORIZADA - Na ligação com as áreas do Novo Cais / terminal portuário, 
desenvolve-se a rotunda viária de remate da longa avenida marginal Diogo de Teive; visual e 
funcionalmente muito fragmentada, toda esta área de rede viária envolvente do novo cais (que tem 
uma lógica excessivamente fruto de uma visão monofuncionalista de “engenharia de tráfego”), deve 
ser objeto de uma intervenção global integradora. Neste processo a intervenção plástica, de 
dimensão escultórica, será essencial, e prolongar-se-à para as restantes zonas a sul. 

UMA INTERVENÇÃO COMO CONJUNTO /SEQUÊNCIA ESCULTÓRICA - Fazendo intervir ao longo de 
toda a Frente Mar da Horta o universo das Artes Plásticas de sentido contemporâneo, propõe-se 
lançar uma intervenção visualmente qualificadora – que saiba criar uma imagem a um tempo de 
coerência e de diversidade para toda a área programada, concebida e delineada por autor-artista 
plástico reconhecido, em articulação com a intervenção urbano-arquitetónica. A intervenção 
trabalha, de modo descontínuo mas sistemático, peças em betão e/ou pedra regional, definido UMA 
“COR”, por via de um sistema de superfícies, texturas, muros, pavimentos, volumes e pilares, ao 
longo de todas a área da frente mar (percorrendo, desde a rotunda, o espaço frente ao Palácio da 
Justiça, a avenida marginal, os passeios, as áreas aberturas litorais, a zona do Peters, etc), formando 
uma ideia sistémica para toda a área do plano. 

Assim se introduz uma renovadora proposta de inserção de obras de artes plásticas, com expressão 
devidamente integrada na arquitetura, no desenho urbano e no ambiente paisagístico – isto é 
constituindo obra(s) que se relaciona com clareza e naturalidade (mas sem perda da força própria) 
com o TERRITÓRIO URBANO e PAISAGÍSTICO, sem ser de modo algum “peça”, ou “objeto”, que valha 
pela  afirmação individualizada e destacada /”ruidosa”. 

Ligações imediatas: 

A zona 2 liga-se imediatamente, a sul, com a longa frente urbana de arquitetura popular, modesta 
mas coerente, que acompanha a rua Conselheiro Miguel Silveira e Av. marginal. 

CLASSIFICAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DA FRENTE URBANA - A frente urbano-arquitetónica desta área (3 
quarteirões, definidos de norte para sul com as ruas transversais do Bom Jesus, e as travessas do 
Poiso Novo e da Misericórdia) não tem especial qualidade - vale como um todo, e tem uma 
dominante expressão vernácula nas suas fachadas. Assinalam-se todos os seus edifícios, 
classificando-os de modo operativo, para futuras intervenções, em 4 grandes grupos – tal como se 
faz para as seguintes frentes urbano-arquitetónicas das seguintes zonas 3 e 4: 

• tipo P – a preservar, pela sua qualidade, valor ou significado arquitetónico (podem estar 
degradados, sendo de considerar então a sua recuperação); 

• tipo M – a manter, embora sem especial qualidade, mas funcionando com edifício de 
acompanhamento; 

• tipo R – a remodelar, pela falta de qualidade, ruína, degradação, valor insuficiente como obra 
construída; 

• tipo M c/ C – a manter, mas com correção dos vãos, cores, texturas das frentes edificadas - 
ou de outros elementos caracterizadores. 

TRATAMENTO ARQUITECTÓNICO E DE EXTERIORES A DOIS CASOS ESPECIAIS - Dois imóveis destacam-
se nesta série, por serem de construção recente e sistema formal moderno (anos 1970-80) – mas que 
estão muito desinseridos e não apresentam especial qualidade. Sugerem-se, em perspetivas 
desenhadas, possíveis tratamentos plásticos, formais e de texturas para os seus vãos e fachadas, - 
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numa procura de mais cabal integração urbana e arquitetónica, - recorrendo a sistemas de reixas e 
persianados de expressão tradicional (muito próprios das ruas centrais antigas da cidade da Horta), 
em madeira e cor orgânica, ou em materiais modernos mas delicados e texturados. 

NIVELAR E ARTICULAR OS DOIS PLANOS DA RUA - Ao longo desta frente (3 quarteirões), a 
desagradável faixa desnivelada existente, a “descer” para as fachadas, deve ser completamente 
corrigida, pela criação de dois planos claramente diferenciados, separados por muro a tratar 
esteticamente dentro do sistema de “escultura corrida” atrás mencionado – um plano mais baixo, do 
lado das habitações, para apoio a estacionamentos (escondendo assim os carros dentro do possível, 
com o dito muro) e outro, em nível superior, virado para a plena fruição da larga via marginal, com os 
seus passeio e árvores, olhando a baía- e deste modo assegurando a total reformulação dos desníveis 
atuais entre a via marginal e o edificado anexo. 

Assim o tratamento da faixa marginal (via rodoviária, passeio, cais) como espaço linear de percurso e 
passeio TAMBÉM pedonal, será igualmente tornado coerente, do extremo sul ao sector a norte, nas 
suas várias etapas, e mais humanizado – permitindo a utilização rodoviária, mas desencorajando as 
velocidades excessivas e os estacionamentos anárquicos. 

 

ZONA 3 – Frente Mar Central, com redesenho interiorizado do respetivo troço da marginal, 
para criar alargamento de espaços públicos centrais, de ligação às marinas e valorização de 
espaços para festejos, com a nova “praça olhando o Pico”. 

Elementos componentes: 

Esta é a área da “Horta Central”, coração e elemento estrutural de toda a “urbe histórica e litoral”. 
Vive sempre, da relação dupla, a fortalecer, entre as plataformas da Marina e da baía /vista do Pico - 
pelo lado nascente, - e, para poente, com a área da Matriz e rua direita (Walter Bensaúde), faixa esta 
entendida de um modo alargado, entre São Francisco e o vasto largo-terreiro da Câmara e dos 
Correios. 

A “MARGINAL INTERIOR” - A principal vantagem da interiorização do troço da marginal, neste sector 
da urbe, é a da sua reinstalação num espaço mais intimista, que por isso desencoraja a velocidade, e 
se liga diretamente a estacionamentos, públicos e privados (garagens das habitações ao longo da 
via), gerando assim muita “economia” de espaço destinado ao trânsito; mas uma outra, não de 
somenos, é a de permitir um enorme alargamento dos espaços públicos abertos, de uso pedonal, 
virados à baía, que passam a ficar ligados diretamente à área da marina e sua envolvente (e não 
separados pela marginal, com acontece atualmente). 

A PRAÇA DO MAR - Criam-se assim condições para uma intervenção coerente, e arquitetonicamente 
marcante, de requalificação da área central da Horta, no seu sector mais nuclear, por meio de um 
novo equipamento ou espaço público atraente e inovador –  a nova e grande “Praça do Mar”, aberta 
às águas e à baía, polifuncional, e articulada/apoiada com / pelos sectores logo abaixo, dos espaços 
envolventes da marina. Os seus pavimentos (e as faixas verdes envolventes) serão trabalhados e 
valorizados, entendidos como peças plásticas, pela intervenção escultórica referida na zona 2, - a 
qual, como se explicou, se pretende abrangente, extensiva a toda a área de intervenção da frente 
mar. 

LIGAR AS DUAS VIAS FULCRAIS - Paralelamente, há que fortalecer a articulação transversal (poente-
nascente-poente), entre os eixos externo e interno – ou seja, entre o novo troço da Marginal - 
redesenhado propositadamente “para dentro” - e a velha, tradicional, estreita mas preciosa rua 
direita interior, entre o largo de S. Francisco e a praça da Câmara. 
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Este fortalecimento deve dar-se em 5 ou 6 pontos-chave, por meio de aberturas, ou viárias ou 
através de lotes edificados: além da travessa de ligação à rua Walter Bensaúde (frente à, e 
prolongamento da rua Dr. Melo e Simas), já existente, e da hipótese de transformar o quintal a 
nascente do antigo Banco de Portugal, em área de estar e equipamental, podem rasgar-se / abrir-se 
também ligações nestes locais:  

• frente à rua do Telégrafo, que liga à nova área cultural da Casa Manuel de Arriaga; 

• frente à rua de Jesus, que sobe para a encosta da cidade; 

• frente à rua Eduardo Bulcão, e à Biblioteca Pública e Arquivo da Horta (onde se pode 
aproveitar a degradação/ruína de uma série de edificações, ligadas a um imóvel classificado 
da rua W. Bensaúde, para, em projeto de recuperação, integrar um novo sistema de 
atravessamento de utilização pública; 

• e sensivelmente a meio da praça da CMH (Largo Duque D´Ávila e Bolama). 

Este sistema ritmado de ligações pode obter-se por meio de uma nova utilização de edifícios 
existentes, públicos ou privados, que permitam estabelecer a conexão, transversal e direta, entre a 
rua antiga interior e a marginal, por meio de passagens pedonais, ou por espaços arquitetónicos 
cobertos, com ou sem outras funções acopladas, como áreas de comércio, de estar, esplanadas, etc. 
(como se fez na obra da nova CGD, por meio do projeto de Nuno Teotónio Pereira, nos anos 1980. 

CLASSIFICAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DA FRENTE URBANA - A frente urbano-arquitetónica desta área 
desenvolve-se em 2 longos quarteirões, definidos de norte para sul entre a travessa de ligação aos 
Correios, a rua de ligação à R. Melo Simas e entre esta e a Praça do Infante. 

UM CONJUNTO DE FRENTE URBANO-ARQUITECTÓNICA A PRESERVAR - Esta frente dupla apresenta, a 
norte, especial qualidade e bom ou aceitável estado de conservação no troço que corresponde ao 
largo da Câmara (aspeto encorajado pelo desafogo das suas fachadas a norte) – enquanto o troço 
imediatamente a sul, que acompanha a rua Walter Bensaúde, se encontra muito degradado (aspeto 
que decorre também da rua estreita para onde abrem as suas fachadas norte) – ambos os conjuntos 
valem como um todo, e têm uma dominante expressão entre o erudito (o Chalet, o Art Deco, o 
Modernismo) e o vernáculo nas suas fachadas – com alguns edifícios singulares de valor.  

Quanto ao segundo conjunto de fachadas, mais a sul, até à praça do Infante, tem desigual expressão, 
com obras em bom estado e outras sem qualidade, além de extensos muros de quintais e traseiras. 

Assinalam-se todos os seus edifícios, classificando-os de modo operativo, para futuras intervenções, 
em 4 grandes grupos – tal como se faz para as frentes urbano-arquitetónicas das zonas 2 e 4 (tipo P, 
M, R, Mc/C – ver texto da zona 2). 

Dois temas podem receber natural apoio e acolhimento nestas novas infraestruturas e espaços para 
a ZONA 3, em articulação com a zona sul: 

• a celebração dos “valores imateriais” que assume na Horta uma dimensão muito estimável, e 
deve ser entendida em toda a sua potencialidade: a  TRADIÇÃO DO MAR, nos seus plurais 
aspectos, estabelecidos ao longo dos séculos XIX e XX (a viagem Atlântica, o iatismo 
clubístico e de marina, a histórica aviação naval, as transmissões submarinas / 
telecomunicações, a ferrovia portuária fundadora, as “lanchas do Pico” etc.).  Tudo isto 
encaminhará para se refectir sobre o interesse de criação de um “núcleo museológico DO 
MAR”, - vivo e activado em ligação com as “forças vivas” das comunidades locais (clubismo, a 
dinâmica Junta de Freguesia da Matriz, a Casa-Museu Manuel de Arriaga, o Museu Regional, 
etc). 
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• a Semana do Mar, exemplo de celebração periódica, internacionalizada, festiva e intensa, 
que, centrada na “Praça do Mar”, pode ser reenquadrada e valorizada, no quadro do 
Turismo, e na relação com os novos equipamentos, com a “artesania do mar”, restauração 
regional, etc. – em que muito podem entrar as propostas de recuperações / reutilizações 
quer da “marina” (zona 3) quer do “cais velho” (a sul da zona 5, agora substituídos, ou em 
processo de substituição, pelas novas instalações  a norte da urbe). 

Ligações imediatas: 

• ao eixo poente e a norte, por via do enfiamento-rua frente à nova “Praça do Mar”, que liga à 
rua direita interiorizada, e desta à praça central principal, com a CMH, os correios, a 
Biblioteca e Arquivo, etc.; 

• a sul/sudoeste, por via da abertura ao antigo Banco de Portugal / esplanada na sua parte 
nascente, e largo de S. Francisco; 

• a sul/nascente, com a ligação direta à área de marina e anfiteatro, com abertura ao mar; 

• como impacte gerador e dinamizador de forte investimento nas áreas envolventes, em 
termos de reabilitação e regeneração profunda dos espaços monumentais mais importantes, 
que aqui se implantam ou avizinham (ex.: o antigo Banco de Portugal, o vasto antigo 
Colégio/Museu Regional/Sede Municipal), bem como de todo o edificado de prédios de 
habitação e comércio corrente, necessitando claramente de uma operação de reabilitação 
habitacional sustentada e com plano de conjunto, ao longo da “Rua Direita”/Walter 
Bensaúde/ Conselheiro Medeiros/centro sul, até à rua Serpa Pinto/centro norte). 

 

ZONA 4 – Frente Mar Sul, com o “Peters” e a “marina velha” 

Elementos componentes: 

DOIS MUROS TEXTURADOS E EXPRESSIVOS - A intervenção assenta no reordenamento da área 
envolvente da via em rampa / rua Tenente Valadim (onde se situa o Peters), criando, no seu flanco 
aberto a nascente, uma plataforma arrelvada em substituição do atual talude oblíquo arrelvado, - 
com a correspondente valorização dos dois planos de muros em pedra (negra, vulcânica) resultantes: 

• o muro alto, de linha e superfície crescente à medida que sobe a rua Tenente Valadim, até ao 
eu remate junto ao Clube Naval; 

• e o muro baixo, de linha horizontal, que no plano do cais acompanham as “caixas de lojas” 
referidas a seguir. 

Estes muros serão trabalhados e valorizados, entendidos como peças plásticas, pela intervenção 
escultórica referida na zona 2, - a qual, como se explicou, se pretende abrangente, extensiva a toda a 
área de intervenção da frente mar. 

MADEIRA, FERRO, BETÃO E VIDRO - e também com a valorização das “pequenas arquiteturas” de 
estar e lazer anexas: 

• o “restaurante de vidro” em ligação ao Peters, existente mas melhorado / ampliado;  

• a implantação de uma série de lojas/armazéns de cais / marina, em dimensões moduladas, 
ao longo dessa plataforma (propostas agora 6, mas, por serem moduladas, podem ser mais 
10, nos espaços intermédios, ainda vazios mas já delimitados por muros de pedra); 

• e ainda da sede do Clube Naval da Horta edificação de metal e vidro, obra graciosa e 
emblemática da zona (de expressão característicamente pós-modernista, dos anos 1980). 

• Pois todos estes espaços, construções e arquiteturas, adquirirão uma coerência e uma 
imagem qualificada, como conjunto de assumida diversidade – com todos os seus elementos 
constituintes, em betão, ferro ou vidro, recebendo um revestimento / elementos em 
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madeira, com cor e textura natural, introduzindo uma vibração orgânica e forte 
(“identitária”) em toda a área. 

CLASSIFICAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DA FRENTE URBANA - A frente urbano-arquitetónica desta área 
desenvolve-se em 2 longos quarteirões, definidos de norte para sul. Um, entre o desembocar da rua 
Conselheiro Medeiros na Praça do Infante, ao longo da rua Vasco da Gama, até ao desvio para a rua 
Tenente Valadim (ultrapassa, a norte, o limite de extensão da zona 4) – e o outro, a sul, ao longo 
desta rua Tenente Valadim, em rampa, até á capitania e largo Manuel de Arriaga.  

Assinalam-se todos os seus edifícios, classificando-os de modo operativo, para futuras intervenções, 
em 4 grandes grupos – tal como se faz para as frentes urbano-arquitetónicas das zonas 2 e 3 (tipo P, 
M, R, Mc/C – ver texto da zona 2). 

UM SEGUNDO CONJUNTO DE FRENTE URBANO-ARQUITECTÓNICA A PRESERVAR - Esta frente 
urbana apresenta, a norte, especial qualidade e bom ou aceitável estado de conservação no troço 
entre a Fortaleza e a descida para a rua tenente Valadim – constituindo um conjunto que 
naturalmente vale como um todo, e tem uma dominante expressão entre o erudito (o Século XIX, o 
Art Deco, o Modernismo) e o vernáculo nas suas fachadas – com alguns edifícios singulares de valor 
(sempre assinalados com “P”).  

UM TERCEIRO CONJUNTO DE FRENTE EDIFICADA, COM QUALIDADE, EM TORNO DO PETERS - 
Quanto ao segundo conjunto de fachadas, mais a sul, descendo a rua Tenente Valadim, agrupa-se à 
volta do prédio do Peters, e constitui também uma sequência a preservar, pelo seu valor, diversidade 
e usos. 

Ligações imediatas: 

• ao largo Manuel de Arriaga, a sul, local definido pela antiga capitania, pelo Hotel do Canal e 
pelo cais antigo; este espaço de muitas memórias locais, reformulado, será preenchido com 
arborização e com elementos de equipamentação ligeira e de conforto para estadia e fruição 
pedonal. 

• articulação, a meia distância, com todo os antigos equipamentos e infraestruturas do cais e 
molhe iniciais da cidade, com reutilização dos muitos e diversos edifícios existentes - num 
programa a definir com clareza a partir da análise da zona 5. 

Atualmente esta área do “cais velho” surge-nos como fragmentada, espacial, estética e 
funcionalmente sem articulações claras. Isto é: embora possuindo sectores claramente atraentes (o 
cais, a marina, a “rua direita” /Peters, o terreiro frente ao Hotel do Canal, sem esquecer, mais acima, 
as ruas frondosas das “Colónias dos Cabos”, ou, mais próximos, os larguinhos das imediações da 
igreja das Angústias) - em si mesmos, porém, eles não se interligam e não se interpenetram de modo 
agradável e adequado à sua potencial utilização e vivência, quer pela comunidade da cidade, que 
pelo visitante e turista.  

 

ZONA 5 – Frente Mar Sul Extremo - Angústias  

Elementos componentes: 

Esta área situa-se em plena “Horta Sul”, na relação de vizinhança com Porto Pim: é a área das 
Angústias, muito cerca do ”Cais Velho”; há que acentuar aqui as perspetivas de reutilização e de 
recuperação do edificado desativado ou decadente (área do cais e sua envolvente). 

UMA RUA DIREITA RESSUSCITADA - Deve proceder-se ao reordenamento do sistema viário, no que 
respeita aos sentidos de trânsito rodoviário, reassegurando a continuidade viária da antiga rua 
direita, estruturante da área e que passa pela igreja (eixo rua Monsenhor Silveira de Medeiros / Rua 
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das Angústias / rua Vasco da Gama), - com a ligação, de novo fluida, entre as várias ruas na 
envolvente da igreja das Angústias, fazendo regressar a coerência de movimentação local (entre 
Porto Pim e Angústias), no sentido principal, norte-sul-norte. 

A área deve ser encorajada a retomar as suas dignas funções urbanas, criando possibilidades práticas 
para albergar novas atividades de equipamentação cultural e lúdica, e na relação com restauração 
regional, com a anexa hotelaria e os espaços públicos relacionados. 

Ligações imediatas: 

• articulação, para nascente, com as antigas instalações, equipamentos e infraestruturas 
portuárias (isto em conjunto com a zona 4) 

• articulação, para poente, com a área de expansão e crescimento urbano recente da cidade, e 
com a saída para o sul e o chamado “circuito da ilha” (arredores, aeroporto, Capelinhos, etc).  

Ideia temática, para a ligação da zona 5 ao “cais velho”, em articulação com a zona 4: 

Deve procurar-se a integração das operações (propostas / a estudar) de regeneração urbana e 
edificada na área e sua envolvente (rua direita “introvertida”), com o uso e vivência da faixa 
“extrovertida” da baía – religando assim a área das Angústias-Porto Pim pelo lado interno e pelo lado 
da sua faixa exterior, portanto de um modo conjunta e espacialmente conjugado. 

IDEIAS PARA REUTILIZAÇÃO-REFUNCIONALIZAÇÃO DA ÁREA E CONSTRUÇÕES DOS ANTIGOS CAIS E 
MOLHE - Neste quadro, há que considerar como primordial, para colocar a Horta “a par”, nestas 
temáticas, digamos “no mapa” internacional das visitas e circuitos turísticos, a criação de um 
fundamental “Centro de Interpretação da Baía e da Cidade da Horta” (colocando assim “no mesmo 
plano” os 3 sítios destas ilhas (articulados entre si, sequenciais) – com os respetivos “centros / 
espaços de interpretação”, - Capelinhos, Baía /Cidade da Horta, Vinhas do Pico – estabelecendo as 
condições para um circuito de turismo natureza /ecológico e de cultura / história, interligado. 

No quadro do presente Plano, aquele novo centro servirá assim a criação na Faixa Marginal da Horta 
de um forte “Circuito de Turismo Cultural Internacional”, em ligação, direta, com os dois outros pólos 
originais e atrativos, da sub-região: as Vinhas UNESCO da ilha do Pico e o núcleo museológico do 
Vulcão dos Capelinhos, no Faial – na concatenação estratégica do património imaterial com o 
material. Este circuito deverá estar assente e concretizado aqui no aproveitamento claro dos antigos 
armazéns, espaços, docas, cais e marina na zona litoral-sul da Horta, bem como noutros espaços e 
edificações novas, ou a recuperar, nos restantes sectores da faixa litoral; 

ESPAÇOS RECUPERADOS PARA O NOVO CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA BAÍA A CIDADE DA HORTA - 
Para a definição daquele Centro de Interpretação, devem organizar-se as bases para um núcleo 
museológico de sentido “documental/histórico com peças originais”, mas também com uma vertente 
“ecológica/natureza ao ar livre”, assente nas temáticas navais e marítimas, em articulação com 
outros patrimónios imateriais preciosos (ex.: o da tradição literária e cultural imaterial açórica, da 
emigração pesqueira e das comunidades estrangeiras aculturadas). Eis alguns temas para o seu 
possível programa (desejavelmente em articulação com o Museu Regional da Horta):  

• integração dos achados da arqueologia submarina da baía da Horta & outros nos Açores;  

• as novas atividades internacionais, as comunidades, migrações, viagens e viajante na área 
atlântica, dos  sécs. XIX a XX; 

• a epopeia da pesca da Baleia, a emigração e a relação com os EUA (cf/ filme “Captain 
Courageous”, com Spencer Tracy como pescador açoriano), e os vestígios nos Açores; 

• os Dabney e outras famílias estrangeiras aclimatadas, as transferências culturais e de 
sociabilidades (explorando, em mediático/virtual, temas do “Mau Tempo no Canal); 
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• as novas arquiteturas populares transatlânticas, de imigração / emigração (a “Arquitectura 
Baleeira”, cf/ os estudos de Paulo Gouveia); 

• os novos transportes e infraestruturas na época contemporânea (sécs. XIX-XX); 

• a época dos Cabos Submarinos / telecomunicações, e as “Colónias” dos países instaladores, 
1880-1930), e seu legado patrimonial; 

• a navegação atlântica, a escala da Horta, as guerras mundiais, 1900-1950; 

• a época dos hidroaviões, os “clipper” da PAN AMERICAN (anos 1930-50); 

• o surto do iatismo transatlântico e as marinas, dos anos 1980 à atualidade. 

 

 

4. ABORDAGEM AO SISTEMA VIÁRIO, CIRCULAÇÃO E ESTACIONAMENTO 

A Abordagem ao Sistema Viário, Circulação e Estacionamento teve como primeiro objetivo, 
diagnosticar e compreender a realidade e as dinâmicas da Frente de Mar da Cidade da Horta, de 
forma a gerar diretrizes para apoiar o desenvolvimento e consolidação da solução final. 

Da análise efetuada poderá realçar-se como pontos de partida: 

• A Frente de Mar localiza-se num espaço de beleza única convidando à vivência pedonal, 
beneficiando de uma das poucas zonas planas na Horta, com continuidade claramente 
confortável para a marcha a pé e para o uso da bicicleta; 

• A Frente de Mar serve um “mix” de usos que incluem o porto e a marina, habitação, 
comércio, serviços, espaços públicos, culturais, lazer, hotéis, o que torna esta zona, em 
conjunto com a 2ª linha edificada, “quase autossuficiente” para a atividade humana e com 
distâncias médias atrativas para o peão e para a bicicleta; 

• A Frente de Mar goza de uma amenidade climática que favorece a vida ao ar livre e a não 
utilização do transporte individual. 

Por estes motivos, considerou-se que o conceito base da proposta que se apresenta, assentou na 
preocupação de que o sistema de mobilidade fosse desenvolvido para contrariar a atual tendência 
de crescimento da utilização do transporte individual. O sistema viário, de circulação e de 
estacionamento, contrariamente ao habitual, foi pensado primeiro do ponto de vista do peão e da 
bicicleta de forma a oferecer ligações, internas e externas à Frente de Mar, seguras, atrativas, 
económicas e não discriminatórias. 

Surgiu assim a proposta da criação de uma ciclovia ao longo da marginal em toda a Frente de Mar 
que ligará os principais pontos de atividade. 

A ciclovia irá ocupar a atual via direita de estacionamento do eixo marginal (no sentido Poente -> 

Nascente), o que irá diminuir o número de lugares de estacionamento, no entanto, considerou-se 
que os benefícios da ciclovia seriam superiores e que a capacidade de estacionamento seria resolvida 
das seguintes formas: 

• Apostar na criação de novas ofertas de lugares de estacionamento, quer nos parques já 
previstos no PU quer em silos, localizados em espaços a reabilitar, a uma distância pedonal 
aceitável e com ligações facilitadas e seguras com a introdução de passeios; 

• Melhorar o esquema de circulação nos arruamentos da 2ª linha edificada e aproveitar os 
espaços que ficarão disponíveis para aumentar o número de lugares e disciplinar o 
estacionamento ilegal que atualmente é tolerado; 

• Tarifação criteriosa de estacionamento mas apenas dos lugares centrais mais interessantes 
do ponto de vista da rotatividade do estacionamento. Os lugares das zonas centrais com 
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pressão de estacionamento deverão ser destinados a uso de curta duração pelo que não 
devem, tal como atualmente, ser ocupados por funcionários ou por habitantes da zona. Este 
sobrecusto induzirá uma menor apetência para ir de automóvel às zonas mais centrais e a 
receita dos parquímetros poderá ser usada para financiar, manter e disponibilizar uma frota 
de bicicletas em locais-chave da Frente de Mar. 

Para o cálculo do impacto do estacionamento foi feito uma divisão em zonas com cerca de 
duzentos metros de Frente de Mar subdivididas de acordo com as freguesias o que 
correspondeu a 7 zonas. O afastamento de duzentos metros é considerado uma distância 
pedonal aceitável para estacionar. Foram consideradas como alternativas de oferta de 
estacionamento na Frente de Mar, os parques de estacionamento já previstos no PU localizados 
a uma distância inferior a duzentos metros na perpendicular à Av. 25 de Abril. 

 
Fig. 19  Esquema de cálculo de impacto do estacionamento 

 

Um resumo da oferta atual e futura de estacionamento é apresentado na Tabela 1 seguinte 
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ANGUSTIAS. 1 Largo Dr. Manuel de Arriaga 69 10

ANGUSTIAS. 1 Rua José de Azevedo 15 14

ANGUSTIAS. 2 Rua Vasco da Gama 20 20 20 20

ANGUSTIAS. 3 Av. 25 de Abril 17 13

ANGUSTIAS. 3 Rua Conselheiro Medeiros 20 20

TOTAL ANGUSTIAS MAR TOTAL-> 141 TOTAL-> 77 TOTAL-> 120

MATRIZ. 1 Av. 25 de Abril 85 48

MATRIZ. 1 Rua Conselheiro Medeiros 10 10

MATRIZ. 1 Rua Eduardo Bulcão 28 28

MATRIZ. 1 Travessa de São Francisco 13 13

MATRIZ. 1 Rua do Arco 10 10

MATRIZ. 1 Rua do Telégrafo 5 5

MATRIZ. 1 Rua de São João 11 11

MATRIZ. 1 Largo Duque D'Ávila e Bolama 39 39

MATRIZ. 2 Av. 25 de Abril 68 16

MATRIZ. 2 Rua Conselheiro Miguel da Silveira 60 60

MATRIZ. 2 Rua Serpa Pinto 30 30

MATRIZ. 2 Rua Conselheiro Ernesto Rebelo 20 20

MATRIZ. 2 Rua Dom Pedro IV 20 20

MATRIZ. 2 Rua Prof. Egas Moniz 20 20

MATRIZ. 2 Rua de São João 20 20

MATRIZ. 2 Rua Visconde Leite Perry 25 25

TOTAL MATRIZ MAR TOTAL-> 464 TOTAL-> 375 TOTAL-> 233

CONCEIÇÃO. 1 Av. 25 de Abril 34 0

CONCEIÇÃO. 1 Rua Conselheiro Miguel da Silveira 50 43

CONCEIÇÃO. 1 Alameda Barão de Roches 50 70

CONCEIÇÃO. 1 Largo do Bispo D. Alexandre/ 30 50

CONCEIÇÃO. 2 Av. 25 de Abril 15 0

CONCEIÇÃO. 2 Rua 1º de Maio (Estádio) 27 27

CONCEIÇÃO. 2 Av. Machado Serpa 87 87

TOTAL CONCEIÇÃO MAR TOTAL-> 293 TOTAL-> 277 TOTAL-> 87

898

729

1169

49

P7

184

120

P5

P4

ZONA
Situação Actual

TOTAL FUTURO SEM PARQUES

TOTAL ATUAL

TOTAL FUTURO COM PARQUES

37

24

33

84

QUADRO DA OFERTA DE ESTACIONAMENTO NA FRENTE DE MAR COM ENVOLVENTE

TOTAL FRENTE MAR COM ENVOLVENTE:

201

263 211

164

164 163

129 114

P3 87

Nº  DE  LUGARES

Proposta Futura + Parques PU
EIXO VIÁRIO

 

Tabela 1  Resumo da oferta de estacionamento 

De acordo com os cálculos apresentados na tabela anterior, a oferta dos parques na envolvente 
próxima é mais do que suficiente para colmatar a diminuição dos lugares motivada pela 
implantação da ciclovia numa das vias da Av. 25 de Abril. 

Quanto ao esquema de circulação, o perfil transversal amplo da Av. 25 de Abril tornou a Frente de 
Mar, de forma natural, num canal de ligação onde confluem todos os eixos rodoviários de maior 
importância. Propõe-se que a Av. 25 de Abril continue a ser o eixo hierarquicamente mais alto mas 
apoiado num esquema de circulação que melhore a Rede Viária Interna, garantindo: 

• a perceção clara pelos utilizadores, da hierarquização funcional da malha viária, 
nomeadamente, ao nível do controlo do estacionamento ilegal e de cargas e descargas em 2ª 
fila; 
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• o aproveitamento das vocações naturais da rede viária interna para a seleção de um 
esquema de circulação, mais eficaz do que o atual, com pequenas alterações de sentidos de 
trânsito e de eliminação de sentidos para aumentar a fluidez e a segurança do tráfego e 
ainda aumentar a capacidade legal de estacionamento das zonas centrais. 

Como conceito, apresenta-se uma proposta de reformulação do Largo Duque D’Ávila e Bolama em 
que se simplifica a circulação do trânsito trocando o sentido das Ruas Comendador Ernesto 
Rebelo/D. Pedro IV e Rua Serpa Pinto e onde deixa de fazer sentido a rotunda atual, aproveitando-
se o espaço liberto para aumentar a oferta de lugares e disciplinar o estacionamento ilegal. A troca 
de sentidos nas ruas referidas irá ainda interferir com o esquema de circulação da Praça da 
República em que também se propõe uma simplificação onde se arranjará mais espaço para lugares 
de estacionamento.  

Refira-se que todas as propostas de novos esquemas de circulação urbanos têm grande 
interferência com a população pelo que carecem de confirmação por um estudo de tráfego 
aprofundado com mais elementos de campo, nomeadamente contagens, e que será efetuado na 
fase seguinte onde será feita uma pormenorização da solução testada em micro-simulador 
informático de trânsito antes de ser posta em prática. 
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5. MOBILIDADE E SEGURANÇA PEDONAL 

Quanto à “Mobilidade e Segurança Pedonal”, a solução proposta cumprirá o Decreto-Lei 
nº163/2006 de 8 de Agosto sobre o Regime da Acessibilidade aos Edifícios e Estabelecimentos, Via 

Pública e Edifícios Habitacionais, cuja materialização, com esquemas e desenhos-tipo, será baseada 
no “"Guia da Acessibilidade e Mobilidade para Todos" que já apresenta uma primeira 
sistematização de alguma informação de forma temática. Realce-se que, cumprindo as normas em 
vigor, será mais fácil a aceitação e licenciamento da futura solução. 

A solução proposta será sempre orientada para satisfazer a vivência e a segurança pedonal com o 
recurso frequente a sistemas de acalmia de tráfego (“traffic calming”) nos pontos com maior 
intensidade ou gravidade de conflitos e de forma a que a continuidade dos percursos pedonais seja 
uma realidade, nomeadamente, nas ligações entre a Frente de Mar e a 2ª linha de edificado e os 
parques de estacionamento. 

A implantação da ciclovia, ao longo de toda a marginal e com continuidade com as zonas 
envolventes, terá um impacto altamente positivo na segurança pois permitirá diminuir os 
movimentos conflituantes entre os veículos motorizados e os veículos não motorizados. Além 
disso, a ciclovia irá separar os percursos das bicicletas dos passeios dos peões, o que tornará muito 
mais segura a convivência destes modos não poluentes, por vezes nada pacífica devido à diferença 
de velocidades a que se deslocam. 

Finalmente, um aspeto muito importante que poderá marcar a diferença da aceitação não 
discriminada da população, é que toda a solução foi concebida de raiz de acordo com os requisitos 
da mobilidade para todos, o que poderá tornar a Frente de Mar, um espaço de referência em 
matéria de mobilidade e segurança pedonal. 

 

 

6. INFRAESTRUTURAS – REDES VIÁRIA, DE ÁGUA, ELÉCTRICA E 
TELECOMUNICAÇÕES 

A rede de infra-estruturas proposta para o arranjo da zona marginal da Cidade da Horta, que se 
estende desde a freguesia das Angustias, junto ao hotel do canal, até ao jardim das merendas, ao 
lado do largo do tribunal, consta das seguintes especialidades, que se descrevem nas alíneas 
seguintes: 

 

Rede Viária 

Na fase 1 da zona de intervenção, consta o troço que vai desde o hotel do Canal, na freguesia das 
Angustias, passa frente ao bar do peters, segue ao longo da escola, e da estalagem, e termina no fim 
da praça do Infante, junto ao cruzamento com a Av Marginal. Este troço, tem uma faixa de rodagem 
de 7m de largura, passeios estreitos com cerca de 1.50m estando confinado de ambos os lados por 
imóveis, ou muros de confinamento, sendo o pavimento em quase toda a sua extensão em cubos de 
basalto. Nesta zona, as alterações no traçado, são as seguintes: 

• nivelamento da faixa de rodagem com os passeios na rua de trás do peters, reformulação dos 
lugares de estacionamento e largura do passeio no lado marginal frente ao Peters; 

• alargamento do passeio frente ao peters e reformulação e intervenção no talude ajardinado 
entre o arruamento e o cais; 
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• frente ao edifício do porto, o estacionamento foi reorganizado, tendo sido retirado o passeio 
que bordejava o espaço verde da envolvente da fortaleza/pousada; 

• até ao fim do Jardim do infante foi retirado o talude e muro de espera em betão para 
melhorar a circulação pedonal à cota da marina e embelezar a frente de mar expondo a 
antiga amurada existente; 

• frente ao café internacional o passeio e a rodovia são colocados ao mesmo nível para 
condicionar a circulação automóvel; 

• em toda esta zona os materiais manter-se-á os materiais existentes, incluindo nos troços que   

• sofrem intervenção, em que os materiais existentes, a nível de revestimentos, da via, dos 
passeios, dos lancis. 

A fase 2, desenvolve-se ao longo de toda a linha costeira, entre a Praça do Infante D. Henrique, e o 
edifício do Tribunal numa extensão de cerca de 1,6 Km, tendo o perfil tipo de 3,5m de passeio junto 
ao mar, 2,5m de passeio do lado de terra e uma faixa de rodagem com 9,0m de largura. O pavimento 
desta via, é em betão em toda a sua extensão. 

A proposta de arranjo nesta zona, mantém o passeio com 3,5m, a faixa de rodagem passa a 7m, 
ficando os restantes 2m para ciclovia, mantendo-se o passeio do lado de terra sem alterações. 

No respeitante ao traçado viário, a proposta propõe um reperfilamento, no troço frente à ligação à 
marina, na inserção da Rua Melo e Simas aproximando a via dos edifícios de modo a permitir a 
criação de uma zona ajardinada frente ao acesso à marina, o que originará uma alteração ao traçado 
existente, numa extensão de cerca de 400m. 

 A ciclovia e o passeio marginal mantêm-se no traçado actual, junto ao coroamento da retenção 
marginal, o que origina que neste troço, haja uma separação física, entre a ciclovia e a rede viária, 
propondo-se uma zona ajardinada entre as duas. 

Entre a Z3 e a Z2 há uma intervenção no arruamento à cota inferior com criação de novo trainel e 
nova organização de espaços de parqueamento automóvel. 

A fase 3, refere-se ao arranjo viário em volta do tribunal, e junto à rotunda de acesso a zona de 
atracação das lanchas de ligação ao Pico, até à ribeira da Conceição, bem como as vias de acesso à 
piscina, e ao parque de merendas. 

 Na zona que envolve o tribunal, e se desenvolve até à ribeira da Conceição, é proposto um novo 
arranjo viário, com a criação de estacionamento à superfície, e um reordenamento da circulação, o 
que obriga a refazer toda a pavimentação, incluindo base e sub-base dos troços em causa. 

O parque de merendas sofre algumas intervenções nos acessos e criação de lugares de 
parqueamento, prevendo-se frente à piscina remover o betuminoso para criação de um espaço 
verde. 

 

Rede de Abastecimento de Águas 

Na fase 1, a rede de abastecimento de água, a menos dos pequenos acertos, nas zonas onde se prevê 
acertos no nivelamento da via, e de pequenas reparações na rede existente e nas ligações às 
habitações existentes. não sofre qualquer alteração. 

Na fase 2, a rede de abastecimento de águas às habitações e à marina, não é afetada pelo plano, pelo 
que se mantém o traçado atual, a menos das pequenas alterações originadas pelo fecho da 
esplanada, junto à rua Melo e Simas, e as ligações a executar para se criar pontos de abastecimento, 
junto ao palco, e no novo jardim frente à marina, para alem das eventuais reparações na rede 
existente e nas ligações às habitações existentes.  
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Na fase 3, a menos da ligação aos novos sanitários, esta rede manter-se-á já que não há neste troço 
ligações às habitações existentes.  

 

Rede de Drenagem Residual 

Está previsto um projeto da rede geral da drenagem residual ao longo da Av. Marginal, que embora 
não faça parte do plano, a sua execução deverá ser realizada antes, ou durante as alterações 
propostas no plano, de modo a ser possível a sua interligação. 

Neste sentido, em todas as 3 fases, haverá ligações das ruas perpendiculares, a via marginal em 
estudo, e será necessário, que em qualquer das 3 fases, os troços da rede de drenagem pluvial da 
cidade da Horta seja executada previamente, já que a sua execução, obrigará à demolição de grande 
parte do pavimento actual, e proposto nesta intervenção. 

 

Rede de Drenagem Pluvial 

Na fase 1, a rede existente mantem-se inalterada. 

Na fase 2 esta rede terá de ser refeita, na extensão, onde o traçado da via é alterado. 

A proposta de solução é a mesma do traçado existente, ou seja a colocação de sumidouros nas 
bermas e a sua ligação direta ao mar, através de bocas de lobo.  

Na fase 3, a rede será refeita, juntamente com o novo traçado viário, na zona que circunda o 
tribunal, e se estende até à ribeira da Conceição, através da colocação de sumidouros nas bermas e a 
sua ligação directa à ribeira, através de bocas de lobo. 

Na zona do parque de merendas, mantem-se a drenagem existente.  

 

Rede Elétrica 

Na fase 1, a rede elétrica de abastecimento público às habitações, não sofre qualquer alteração a 
menos de reparações pontuais, que sejam necessárias executar. 

Na fase 2, a rede de iluminação pública (zona Z2 e Z3), onde o passeio e a ciclovia se afastam da faixa 
de rodagem, terá de ser duplicada, de modo a manter-se dois traçados devidamente iluminados. 

Os troços correspondentes às novas zonas ajardinadas, serão alvo de uma iluminação própria ligada 
à rede de baixa tensão.  

O jardim da zona Z3 será significamente equipado, com uma nova rede de iluminação, dado que na 
praça central se prevê a possível instalação do palco para festas da cidade. Na nova praça criada com 
a ligação entre o novo jardim e a marina onde se prevê que as festas da cidade possam ter ali um 
lugar para instalação do palco para a chamada festa do mar. 

Na fase 3, à semelhança da fase 1, só sofrerá reparações pontuais, que sejam necessárias executar. 

 

Rede de Telecomunicações 

Nas 3 fases da proposta, a rede de telecomunicações manter-se-á, dado que a intervenção proposta, 
não prevê a criação de novas habitações, apenas se propondo a deslocação de alguns equipamentos, 
pelo que as intervenções a propor nesta rede, são apenas pontuais.  
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7. FASEAMENTO DA PROPOSTA 
 

 
  

Fig. 21  Faseamento da proposta de intervenção 

Fase 1: Área urbana entre a Rua Filipe 
Carvalho, na freguesia das Angustias, passa 
frente ao bar do Peters, segue ao longo da 
escola, e da estalagem, e termina no fim da 
Praça do Infante, junto ao cruzamento com a 
Av Marginal. 

 

Fase 2: Área urbana que se desenvolve ao 
longo de toda a linha costeira, entre a Praça 
do Infante D. Henrique, e a Rua do Bom 
Jesus junto ao edifício do Tribunal numa 
extensão de cerca de 1,6 Km. 

 

Fase 3: Área urbana que se refere à 
intervenção na envolvente do tribunal, e se 
estende ao Parque Vitorino Nemésio. 
 



 

47 

Principais ações e projetos em cada fase da intervenção: 
 
FASE 1 
• Demolição de Muros de betão e Arranjos de Taludes 
• Muros de Suporte - Execução de Muros de Suporte em betão armado 
• Nivelamento da faixa de rodagem com os passeios e reformulação de lugares de 

estacionamento 
• Drenagem - Execução do sistema de drenagem dos sanitários 
• Iluminação Pública - Execução da rede de iluminação pública 
• Passeios - Execução de calçada incluindo preparação da base de assentamento 
• Zonas Verdes - Execução de arranjos paisagisigistos e ajardinamentos  
• Arte Pública 
• Acessos  e Escadas 
• Esplanadas 
• Lojas Tipo 1 
• Lojas Tipo 2 
• Melhorias no Clube Naútico 
 
FASE 2 
• Demolição de Muros de betão e Arranjos de Taludes 
• Demolição de Via com 7,00 m de largura 
• Drenagem - Execução do sistema de drenagem da via 
• Via - Execução de via em betuminoso incluindo execução de base e sub-base 
• Via - Execução de fresagem e aplicação de camada de desgaste de 0,05m 
• Iluminação Pública - Execução da rede de iluminação pública e aplicação de candeeiros 
• Passeios - Execução de calçada incluindo preparação da base de assentamento 
• Passeios em Laje de Basalto - Fornecimento e aplicação de lajes de basalto, incluindo 

preparação da base de assentamento 
• Ciclovia - Execução de ciclovia com lajes de basalto, incluindo preparação da base de 

assentamento  
 
FASE 3 
• Demolição Parcial de Rotunda 
• Via - Execução de via em betuminoso incluindo execução de base e sub-base 
• Iluminação Pública - Execução da rede de iluminação pública e aplicação de candeeiros 
• Telecomunicações - Execução de rede de telecomunicações 
• Passeios - Execução de calçada incluindo preparação da base de assentamento 
• Ciclovia - Execução de ciclovia com lajes de basalto, incluindo preparação da base de 

assentamento  
• Parque Vitorino Nemésio, parque lúdico, de merendas, de lazer e festas, designadamente:  

� Drenagem - Execução do sistema de drenagem dos sanitários 
� Via - Execução de fresagem e aplicação de camada de desgaste de 0,05m 
� Estacionamento e Vias 
� Pavimentos em Bagacina 
� Modulações e Decapagens 
� Plantações em prado 
� Caldeiras 
� Pérgolas de Ensobramento 
� Quiosque Bar 
� WC´s 
� Grelhador 
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8. QUADRO RESUMO DAS ÁREAS DOS DIVERSOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 
PREVISTOS E ESTIMATIVA DO CUSTO TOTAL DA INTERVENÇÃO  
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Estimativa Orçamental por fases 
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9. MATERIAIS A APLICAR NA ZONA DE INTERVENÇÃO 

 

MATERIAIS - REDE VIÁRIA, PEDONAL E CICLÁVEL 

Calçada de Cubo Calcário da região 

Lajetas de Basalto da região 

Aglomerado de resina e inertes tipo “Aquastone” ou equivalente 

http://www.agrariaverde.pt/resina/agregado_gravilha_resina_aquastone.pdf 

Lajetas de betão tipo “Pavigs” ou equivalente 

http://www.alcupel.com/idx/produtoscat,106,1 

Betuminoso 

Paralelepípedos de basalto da região 

 

ILUMINAÇÃO 
Luminárias tipo “Bega 9602” ou equivalente:  
http://pdf.archiexpo.es/pdf/bega/bega-catalogo/51290-15207.html 
 

DISSUASORES E CALDEIRAS 

Dissuasor em betão tipo "Borne Icaria" da "Escofet", ou equivalente 

http://www.escofet.com/pages/productos/ficha_productos.aspx?IdP=94 

Caldeira para árvore em betão tipo "Alcorque Icaria" da "Escofet", ou equivalente 

http://www.escofet.com/pages/productos/ficha_productos.aspx?IdP=108&FA= 

 

MOBILIÁRIO URBANO 

Bancos tipo “Santa&Cole”, modelo “Neoromantico” ou equivalente. 

http://www.santacole.com/en/catalogo/bancos/neoromantico-liviano/ 

Bebedouro tipo  "Sarastro" da "Escofet", ou equivalente 

http://www.escofet.com/pages/productos/ficha_productos.aspx?IdP=75 
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Resumo 

O objetivo deste estudo é entender as atitudes dos agentes de desenvolvimento da Cidade da Horta 
face à requalificação da Frente de Mar. O método é escutar os depoimentos, perceber as atitudes 
que esses depoimentos induzem e, finalmente, estimular reflexões que ligam as atitudes ao 
desenvolvimento sustentável da cidade. Percebemos que existem três grandes posicionamentos face 
à Frente de Mar curiosamente associados à importância relativa das atividade motoras e à sua 
localização. E conceptualizámos que essas atitudes não são irreconciliáveis, antes pelo contrário se 
complementam e completam. Constatámos igualmente com satisfação que a visão dos projetistas 
coincide com a visão mais marcante da Cidade e que tem a ver com o dar espaço às atividades que 
constituem a vocação da Cidade da Horta. E explicitámos alguns recados que nos pareceram 
importantes para a equipa de projeto: Espaço para Indústria e Espaço para manobra de navios. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente concurso pressupõe que a equipa envolva especialistas em paisagismo, urbanismo, 
arquitetura, património, geografia ou engenharia do ambiente, engenharia civil, tráfego e 
transportes, legislação e economia. 

Entende-se que a participação da Economia serve para estudar a viabilidade pública e privada dos 
investimentos públicos a realizar, através da análise custo benefícios. Este estudo integra a primeira 
fase da análise custo benefício e serve para entender os interesses em torno da Requalificação da 
Frente de Mar da Cidade da Horta. 

Para isso vamos utilizar a Metodologia Q sort com alternativas de funções e locais para 
identificarmos as razões dos interesses e a forma de os compatibilizar e potenciar, criando assim as 
sinergias necessárias entre todos os agentes para promover a viabilidade dos investimentos e o 
desenvolvimento sustentável da Cidade da Horta e do seu termo terrestre e marítimo. 

Em 2 apresentamos uma visão da participação pública no planeamento, em 3 explicitamos a 
metodologia Q, em 4 clarificamos a recolha de dados, em 5 apresentamos um primeiro tratamento e 
em 6 fazemos uma análise mais aprofundada. As conclusões são apresentadas em 7 e em 8 fazemos 
algumas recomendações. 

 

2. VISÃO DE PLANEAMENTO E PARTICIPAÇÃO 

O Planeamento do Território é um conceito multidimensional, envolvendo interesses 
multidisciplinares que vão deste o uso do solo ao transporte, das questões ambientais às questões 
económicas e sociais, dos assuntos de governação à escala da vizinhança, do local, do regional e do 
nacional. Na verdade envolve desde o desenho urbano e rural até ao planeamento regional e 
nacional o que implica regulação local, provincial e nacional, e participação das comunidades no 
processo de criação e gestão dos espaços adaptados e canais (Levent et al, 2008). 

De acordo com Andreas Faludi (2000), o planeamento territorial não deve ser avaliado 
primeiramente em termos dos resultados materiais, mas sim na melhoria do entendimento dos 
agentes de decisão, tendo em conta os problemas presentes e futuros que a sociedade enfrenta. O 
planeamento territorial é também a atividade que trata de fazer opções para aumentar o leque de 
escolhas no futuro, dando sentido ao conceito de desenvolvimento proposto por Amartya Senn 
(2000). 
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Para isso, e dado que se trata da questão pública e de longo prazo, é muito importante que o 
planeamento seja um conjunto de “actos comunicativos” (Habermas, 1984), como se a verdade 
fosse, não encontrada, mas construída através da linguagem (Rorty, 1995), numa tentativa de 
encontrar novos e melhores futuros e a capacidade de influenciar as decisões que – como diz Miguel 
de Unamuno – queiram crer para criar esses futuros almejados (Muller, 1998). Trata-se de aprender 
com outras experiências e, como diz James Forrester (1999), escutar criticamente interesses 
ambíguos e conflituais e, ao mesmo tempo, moldar a esperança, explicitando possibilidades reais de 
política urbana. É isso que se pretende fazer com este exercício. 

 

3. METODOLOGIA 

O objetivo é explicitar os conflitos e sinergias que envolvem a Requalificação da Frente de Mar da 
Cidade da Horta. A visão sobre estas sinergias e conflitos é necessariamente informada pelos valores 
e atitudes das pessoas que agem e reagem sobre a cidade, sendo importante para definir uma visão 
consequente sobre a mesma e perceber em que medida é possível mobilizar as visões dos vários 
agentes. 

A Metodologia Q permite obter a hierarquização sobre um determinado tema, e agrupar essas 
hierarquizações para que se identifiquem as diferentes alternativas. Ao definir quer as questões de 
consenso, quer as linhas fraturantes de cada grupo, esta metodologia estabelece uma base para 
diálogo e discussão dos valores e opções de cada grupo, informando e potenciando um processo de 
decisão participativo. 

Um estudo com Metodologia Q compreende duas fases: a discriminação de ideais, e a hierarquização 
das ideias. Na primeira fase são definidas as principais alternativas sobre a Cidade da Horta, neste 
caso em termos de atividades e sua localização na frente de mar. Na segunda fase do estudo, os 
interessados ordenam as alternativas pela ordem de importância ou concordância que lhes atribuem. 

Os dados são analisados de duas formas. Primeiro pelo cálculo da média de classificação conseguida 
por cada alternativa. Segundo, recorrendo a uma Análise de Componentes Principais com rotação 
Varimax, que permite formar grupos de pessoas com hierarquizações semelhantes. Os grupos, ou 
perspetivas são então analisados de forma a determinar qual é a natureza do discurso de cada uma, 
que preocupações as afetam, que pontos as unem e quais são as questões onde as maiores 
divergências se verificam. 

A grande vantagem da Metodologia Q é que permite, com um número de entrevistados 
relativamente pequeno (um estudo Q em geral inclui 12 a 30 participantes na segunda fase) e num 
curto espaço de tempo, obter uma visão panorâmica das questões prementes ligadas a uma dado 
tema. O objetivo da metodologia passa não por determinar quais são as alternativas preponderantes, 
como seria o caso num inquérito representativo da população, mas sim, quais as sensibilidades e 
perspetivas envolvidas, e como estabelecer diálogo entre elas. 

 

4. RECOLHA DE DADOS 

A Tabela 1 contém 65 alternativas que correspondem a 13 atividades que marcam a Frente Marinha 
da Horta a multiplicar pelas 5 localizações alternativas definidas no mapa da Figura 1. O que se pediu 
aos entrevistados, de 22 a 23 Maio de 2013 na Horta, foi para ordenar as soluções 1.1 a 13.5 no 
esquema da Figura 2 solicitando-lhes antes a sua classificação de acordo com uma escala de Likert 
(Ver Anexo 1). 
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 Actividades Localização  Actividades Localização 

1 Porto de Pesca 

1.1.     Zona A 

7 Gare Marítima 

7.1.     Zona A 

1.2.      Zona B 7.2.      Zona B 

1.3.      Zona C 7.3.      Zona C 

1.4.      Zona D 7.4.      Zona D 

1.5.      Zona E 7.5.      Zona E 

2 Saneamento 

2.1.       Zona A 

8 Zona balnear 

8.2.      Zona B 

2.2.       Zona B 8.3.      Zona B 

2.3.       Zona C 8.4.      Zona C 

2.4.       Zona D 8.5.      Zona D 

2.5.       Zona E 8.6.      Zona E 

3 Zona Hoteleira 

3.1.     Zona A 

9 
Indústria ligada 

ao mar 

9.1. Zona A 

3.2.      Zona B 9.2.      Zona B 

3.3.      Zona C 9.3.      Zona C 

3.4.      Zona D 9.4.      Zona D 

3.5.      Zona E 9.5.       Zona E 

4 
Logística 
Portuária 

4.1.     Zona A 

10 Marina 

10.1. Zona A 

4.2.      Zona B 10.2. Zona B 

4.3.      Zona C 10.3. Zona C 

4.4.      Zona D 10.4. Zona D 

4.5.      Zona E 10.5. Zona E 

5 Zona Cultural 

5.1.      Zona A 

11 Doca Seca 

11.1. Zona A 

5.2.      Zona B 11.2. Zona B 

5.3.      Zona C 11.3. Zona C 

5.4.      Zona D 11.4. Zona D 

5.5.      Zona E 11.5. Zona E 

6 Investigação  

6.1.     Zona A 

12 
Estação 

Elevatória 

12.1. Zona A 

6.2.      Zona B 12.2. Zona B 

6.3.      Zona C 12.3. Zona C 

6.4.      Zona D 12.4. Zona D 

6.5.      Zona E 12.5. Zona E 

 

13 Escola de Vela 

13.1.     Zona A 

13.2. Zona B 

13.3. Zona C 

13.4. Zona D 

13.5. Zona E 

Tabela 1: Alternativas de Atividades e Localizações para a Frente de Mar 
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Figura 1:  

Figura 1: Localizações Alternativas para as Atividades 
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Figura 2: Esquema para hierarquização das Actividades/Localizações 
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5. ANÁLISE DOS DADOS 

A Figura 3 apresenta a hierarquização das frases feita com base na pequena amostra de 18 
entrevistados. 

 

 

Figura 3:Média das Classificações das Soluções para a Frente Marítimas da Horta 



 

6 
 

Embora a reduzida dimensão da amostra não permita conclusões irrefutáveis não deixa de ser 
interessante perceber o acordo sobre a importância da pesca, do porto, da marina, da gare marítima, 
da investigação e dos hotéis, por esta ordem. Também há indicações de que as Zonas A e B são as 
que são mais vocacionadas para estas atividades e apenas a gare marítima é colocada na Zona D. 

 

6. ANÁLISE DAS COMPONENTES PRINCIPAIS 

A Figura 4 apresenta a hierarquização subjacente à primeira componente que explica 30% dos dados 
recolhidos. 
 

 

Figura 4: Componente Portuária – Zona A 
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Das primeiras 12 atividades/localizações indicadas nesta componente, 7 situam-se na Zona A, 2 na B, 
1 na C, 2 na D e nenhuma na E. 

Curiosamente a diferenciação face às outras atitudes tem a ver com a manutenção da Zona Balnear 
no Porto Pim –que está em desacordo com as outras duas atitudes - e na relevância da Gare 
Marítima na Zona D – que entra em desacordo com a componente 3. Também no que se refere aos 
Hotéis há uma preferência pelas zonas A e C enquanto as outras posturas preferem a Zona B para os 
Hotéis. 
 

 

Figura 5: Componente 2- Componente Marina – Zona B 
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A Figura 5 expõe a ordenação da segunda componente que explica 25% dos dados recolhidos. Das 
primeiras 12 atividades/localizações indicadas nesta componente, 4 situam-se na Zona A, 5 na B, 2 na 
C, e 0 na D e uma na E. 

Esta perspetiva dá um peso elevado à pesca e a cadeia de valor ligada ao turismo náutico de recreio – 
com marina, doca seca e hotéis na zona B. Localiza a zona balnear preferencialmente na zona E. 

 

 

Figura 6: Componente 3- Componente Cultural – Zona D 

A Figura 6 apresenta a hierarquização da terceira componente que explica 11% dos depoimentos 
recolhidos. Das primeiras 12 atividades/localizações indicadas nesta componente, 3 situam-se na 
Zona A, 1 na B, 1 na C, e 5 na D e 2 na E. 
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Esta perspetiva dá um peso elevado à pesca e, diferenciando-se das outras, à cultura e ao 
saneamento. 

A Tabela 2 liga os inquiridos às componentes. É revelador verificar que a maior parte dos agentes que 
diretamente afetam o desenvolvimento da Horta estão no primeiro grupo e não deixa de ser 
interessante que os dois membros da equipa de projeto também se encontram nesse grupo. 

É interessante perceber que a comunicação social se liga aos comerciantes e aos pequenos hoteleiros 
na componente que dá primazia à marina. 

E é marcante a diferenciação relativa de elementos ligados ao Departamento de Oceanografia e 
Pescas que explicitam a sua diferenciação pela relevância a dar à cultura e ao saneamento. 
 

Tabela 2: Associação dos Inquiridos às Componentes 

  

Componente 

1 2 3 

Pesca e Transportes Marítimos ,767 ,100 ,224 

Equipa Projeto 1 ,738 ,120 ,403 

Hotelaria ,721 ,340 -,082 

Câmara Municipal ,686 ,353 ,301 

Equipa Projeto 2 ,682 ,378 ,180 

Clube Naval ,671 ,434 ,299 

Câmara do Comércio ,663 ,508 ,138 

Restaurante na Zona C ,574 ,502 ,176 

Político Regional ,570 ,473 -,004 

Comunicação Social ,216 ,869 ,192 

Comunicação Social ,316 ,799 ,145 

Comunicação Social ,237 ,784 ,165 

Comerciante ,246 ,604 ,481 

Hotelaria ,497 ,572 ,226 

Hotelaria ,515 ,527 ,067 

DOP ,074 ,126 ,859 

DOP ,519 ,269 ,563 

DOP ,439 ,377 ,401 

 

7. CONCLUSÃO 

Neste trabalho analisámos os testemunhos dos agentes de desenvolvimento da Horta. Escutámos 
testemunhos, percebemos atitudes através da análise dos dados recolhidos e promovemos reflexões 
que pretendem dar um pequeno contributo para completar e complementar as reflexões em curso 
sobre a Requalificação da Frente de Mar da Cidade da Horta. 

Percebemos que existe uma grande sintonia sobre o modelo de desenvolvimento da Frente de Mar 
da Cidade da Horta com que se identificam os principais agentes de desenvolvimento. E essa visão 
passa pelo reforço das complementaridades das cadeias de valor ligadas ao mar. 
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Não se trata apenas de favorecer a Marina ou os Hotéis como se define na postura 2. Trata-se 
também de criar condições de para que a Marina funcione com espaço em terra para parqueamento 
e reparação dos barcos, com integração com a cadeia de valor da pesca, o porto e a investigação. 

Não se trata só de reforçar os aspetos mais públicos do turismo marítimo e hotelaria com a 
promoção da cultura e do saneamento como se defende na componente 3. Trata-se de dar espaço a 
todas atividades ligadas ao mar porque são elas o motor de grande parte da economia da Horta e 
todas elas precisam da frente de mar. 

 

8. RECOMENDAÇÕES 

Em linguagem geográfica a chave da Requalificação da Frente de Mar da Horta está na zona A. No 
ordenamento do saco do porto (que já consta de outro projeto), na criação de zonas para 
parqueamento e reparação de embarcações, na manutenção da zona balnear do Porto de Pim, na 
criação de espaço para contentores e indústrias de mar se necessário nos antigos campos de futebol 
das Angústias. 

 

 
Figura 7: Espaços de parqueamento e reparação de embarcações e ou indústrias marítimas 

Vale a pena também aqui relançar um outro recado dado com insistência. A ideia de que o espaço de 
manobra do cais e molhe da zona D não deve ser restringido pois a forma como foi construído já 
limita em muito a manobra de navios de passageiros. 
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Figura 8: Salvaguarda para não intervenção marítima na zona norte do molhe da atual marina 

Finalmente pode-se esquematizar o Mapa Mental dos Agentes da Horta: 

- Com a compatibilização dos vários usos na Zona A, que deve incluir a área balnear no Porto Pim, o 
emissário submarino na amarração do molhe, a indústria ligada ao mar, a doca seca para 
parqueamento das embarcações na zona dos contentores e nos antigos campos de futebol e com 
possibilidade de passagem das gruas, a pesca, a logística portuária, a marina e ainda a manutenção 
da presença do departamento de oceanografia e pescas apesar de parte das suas instalações ficarem 
na zona D. 

- Com a estruturação do comércio e serviços na Zona C mas em sintonia com a cultura e uma 
hotelaria que requalifique edifícios preexistentes. 

- Finalmente a confirmação da passagem da gare marítima para a Zona D, que deve estar associada a 
uma organização do transporte público e privado. E a potenciação da expansão do porto nesta zona 
sem comprometer ainda mais a utilização do porto da Horta por navios de maiores dimensões. 
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Figura 9: Mapa Mental dos Agentes da Horta 
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Questionário - Q Sort 

O Método Q Sort tem por objetivo estruturar os discursos dos agentes de desenvolvimento de uma 
comunidade sobre um tema que lhes diz respeito. Concretamente este Q Sort pretende obter as 
opiniões dos faialenses sobre a requalificação da frente de mar da cidade da Horta, permitindo um 
ordenamento do território participativo, atendendo aos usos e restrições do local. Assim sendo este 
método tem três passos: a) primeiro solicita-se a classificação das atividades e sua localização 
(Quadro 1); b) Segundo, solicita-se a ordenação dessas atividades/localizações de acordo com a 
estrutura apresentada no Quadro 2. 

 

Classificação das opções 

Por favor marque as opções que concorda mais e menos numa escala de +4 a -4, tendo em conta a 
figura seguinte, que localiza as três freguesias afetas ao local:  

 

   Não Concorda Indiferente Concorda 

 Actividades Localização -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 

1 Porto de Pesca 

1.6.     Zona A 
             

1.7.      Zona B 
             

1.8.      Zona C 
             

1.9.      Zona D 
             

1.10.      Zona E 
             

2 Saneamento 

2.6.       Zona A 
             

2.7.       Zona B 
             

2.8.       Zona C 
             

2.9.       Zona D 
             

2.10.       Zona E 
             

3 Zona Hoteleira 

3.6.     Zona A 
             

3.7.      Zona B 
             

3.8.      Zona C 
             

3.9.      Zona D 
             

3.10.      Zona E 
             

4 Logística Portuária 

4.6.     Zona A 
             

4.7.      Zona B 
             

4.8.      Zona C 
             

4.9.      Zona D 
             

4.10.      Zona E 
             

5 Zona Cultural 

5.6.      Zona A 
             

5.7.      Zona B 
             

5.8.      Zona C 
             

5.9.      Zona D 
             

5.10.      Zona E 
             

6 Investigação Científica 

6.6.     Zona A 
             

6.7.      Zona B 
             

6.8.      Zona C 
             

6.9.      Zona D 
             

6.10.      Zona E 
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   Não Concorda Indiferente Concorda 

 Actividades Localização -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 

7 Gare Marítima 

7.6.     Zona A 
             

7.7.      Zona B 
             

7.8.      Zona C 
             

7.9.      Zona D 
             

7.10.      Zona E 
             

8 Zona balnear 

8.1      Zona A              

8.7.      Zona B 
             

8.8.      Zona C 
             

8.9.      Zona D 
             

8.10.      Zona E 
             

9 Indústria ligada ao mar 

9.6. Zona A 
             

9.7.      Zona B 
             

9.8.      Zona C 
             

9.9.      Zona D 
             

9.10.       Zona E 
             

10 Marina 

10.6. Zona A 
             

10.7. Zona B 
             

10.8. Zona C 
             

10.9. Zona D 
             

10.10. Zona E 
             

11 Doca Seca 

11.6. Zona A 
             

11.7. Zona B 
             

11.8. Zona C 
             

11.9. Zona D 
             

11.10. Zona E 
             

12 Estação Elevatória 

12.6. Zona A 
             

12.7. Zona B 
             

12.8. Zona C 
             

12.9. Zona D 
             

12.10. Zona E 
             

13 Escola de Vela 

13.1.     Zona A              

13.6. Zona B 
             

13.7. Zona C 
             

13.8. Zona D 
             

13.9. Zona E              
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Ordenação 

Por favor ordene as 13 opções que concordou menos no lado esquerdo do esquema abaixo, as 13 
que concorda mais no lado direito e as restantes 39 no centro, com níveis de concordância similar 
vistos por coluna, colocando o número da opção em cada quadrado. Force a classificação feita em 1 à 
distribuição próxima da normal feita abaixo de forma a facilitar a análise estatística. 

Concorda Menos 
Relativamente 

indiferente 
Concorda mais 

-6 -5 -4 -3 -2 -1 ~ +1 +2 +3 +4 +5 +6 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
 
 

 

 

 

E 

D 

C B 

A 
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INTRODUÇÃO 

O presente concurso levantava a exigência de uma equipa especialista nas mais diversas áreas: 
paisagismo, urbanismo, arquitetura, património, geografia, engenharia do ambiente, engenharia 
civil, transportes, legislação e economia. 

A participação dos economistas no projeto procura estudar a viabilidade pública e privada dos 
investimentos públicos a realizar através de uma análise custo – benefício. Previamente, foi realizado 
um estudo com a metodologia Q Sort com alternativas de funções e locais para uma identificação 
precisa dos interesses e a forma de os compatibilizar e potenciar, com o objetivo de promover a 
viabilidade dos investimentos e o desenvolvimento sustentável da cidade da Horta e da sua zona 
terrestre e marítima. 

Neste relatório, será possível concluir quais as abordagens a tomar de forma a validar os 
investimentos e o desenvolvimento sustentável da Cidade da Horta, através de uma análise custo – 
benefício de quatro possíveis cenários com recurso a um modelo de interação espacial. 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA - MODELO DE INTERAÇÃO ESPACIAL 

Os modelos de interação espacial são baseados em modelos gravitacionais, e são usados para 
descrever e prever os fluxos de pessoas e bens ao longo do espaço. O modelo de interação espacial 
desenvolvido é assente na teoria de que as exportações (atividades básicas) são os fatores 
propulsores da economia. E portanto, o motor económico principal do modelo é referido com o 
termo “emprego básico”, e representa o emprego que está focado ou sustentado pelos mercados 
externos. O termo “emprego não – básico” representa o emprego que está focado na população 
local. O modelo distribui emprego (rendimento) e população (consumo) pelas diferentes zonas de 
uma região, tendo em conta as distâncias (em minutos) entre as zonas e a sua respetiva atratividade. 

A interação espacial entre duas entidades (Tij) está diretamente relacionada com os atributos de 
começo (Ai) e destino (Bi) e indiretamente relacionada com a distância entre eles (dij). A população 
que existe em cada zona (Pk) está dependente do emprego básico e não – básico, e que é 
estabelecido em todas as outras zonas: 

 

 
(1) 

 

Para todas as zonas k, e: 

 
(2) 

 

Tkl é o comutador que trabalha na zona l e vive na zone k; 

Ek é o emprego na zona k; 

r é o inverso do rácio de atividade (população a dividir pelo emprego total); 

Wk é a atratividade da residência na zona k; 
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α é o parâmetro que define a fricção produzida pela distância para os trabalhadores; 

dkl é a distância entre a zona k e a zona l; 

Pk é a população na zona l; 

 

Por outro lado, as atividades geradas para cada zona servem a população que vive nas zonas 
adjacentes: 

 

 
(3) 

Para todas as zonas k, e: 

 

 
(4) 

 

Skl é a atividade gerada pela zona l que serve a população da zona k; 

Pk é a população residente na zona k; 

s é o rácio de atividade não – básico (emprego não – básico a dividir pela população); 

Vk é a atratividade dos serviços na zona k; 

β é o parâmetro que define a frição produzida pela distância para as pessoas que procuram 
pelos serviços; 

dkl é a distância entre as zonas k e l; 

Ek é o emprego da zona k; 

 

As variáveis endógenas (Pk e Ek) podem ser obtidas através da variável exógena para o emprego 
básico (Ebk) através do uso das matrizes [A], [B] e identidade I: 

 

 (5) 

 

 (6) 

 

Onde [A] e [B]: 

 

 
(7) 
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(8) 

 

De forma a alcançar um equilíbrio, o modelo é iterativamente calibrado até que os custos médios 
estimados pelo modelo sejam iguais ou semelhantes aos custos médios reais/pretendidos relativos 
às distâncias residência – emprego e população - serviços. 

O parâmetro α é calibrado para que o custo médio de comutação previsto pelo modelo seja igual ou 
semelhante ao custo médio de comutação real/pretendidos. De forma similar, o parâmetro β é 
calibrado para que os custos médios de acesso aos serviços por parte da população de uma zona k 
sejam similar aos custos médios reais. Finalmente Wk e Vk são iterativamente calibrados para 
garantir o cumprimento das restrições relacionadas com o local de trabalho para o local onde os 
bens e serviços são fornecidos às populações residentes. 

Os valores das atratividades devidamente calibrados podem ser interpretados como bid – rents para 
cada zona considerada. As bid – rents (ωk), conforme é expectável nos modelos de equilíbrio 
espacial, são complementares com os custos de transporte. E portanto, podemos assumir que: 

 

 
(9) 

 

Em termos práticos, o modelo de interação especial descrito acima foi codificado e integrado em 
MATLAB 2009a. Foi desenvolvida uma ferramenta user – friendly, que alarga os constrangimentos 
espaciais relativamente a operações matriciais com outros softwares, acelera os passos iterativos e 
permite a exportação dos outputs para Microsoft Excel para análises analíticas e gráficas 
subsequentes. O diagrama de fluxo do programa está exposto na Figura 1. 

Inicialmente, o usuário é solicitado a escolher entre a introdução manual ou automática dos inputs 
necessários. A inserção automática tem os dados já pré – definidos e respetivos à Ilha do Faial. 
Alguns inputs necessitam sempre uma introdução manual, como α, β, número máximo de iterações 
(Imax) e a tolerância necessária para parar o ciclo iterativo. 

Após todos os inputs terem sido inseridos, o processo inicia. Como foi inicialmente descrito acima, o 
modelo é iterativamente calibrado até que os custos médios estimados pelo modelo sejam similares 
aos custos médios previamente inseridos. Os parâmetros de atrito α e β são ajustados a partir de 
método de calibração de Hyman, e que diz que para um parâmetro hipotético γ e iteração x: 

 

 
(10) 
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COMEÇO

Número de Zonas
Matriz Distância

Emprego Real
População Real

Taxa de atividade (R)
Emprego Não-Básico/População (S)

Custo Médio Real (CRe e CRs)
Tolerância (errot)

Número de iterações máximo (Imax)

Inputs

Parâmetros de fricção  (α & β)
Atractividades Iniciais
População Estimada
Emprego Estimado
Custos Estimados Iniciais = 0

Outputs

|CEe – CRe| & 
|CEs – CRs| < 

errot?

I = 1

Operações 
matriciais

Parâmetros de Fricção Estimados (α & β)
Custos Médios Estimados (CEe and CEs)
Atractividades Estimadas
População Estimada
Emprego Estimado

SIM

I = I + 1

 Novos Inputs Não 
- fixos = Outputs

NÃO

Ficheiro .xls  
(Compatível 

com Microsoft 
Excel)

Imax > I?

SIM

NÃO

{ }FIXO NÃO - FIXO

FIM

Matriz A
Matriz B
Matriz |I – AB|
Matriz Residência - Emprego
Matriz População - Serviços

-1

CEe & CEs = 
valores 

numéricos 
válidos? 

SIM

NÃO

ERRO

Correção 
manual de 
inputs fixos

 
 

 

Com Creal a ser o custo médio real e Cestimado a representar o custo médio estimado pelo modelo. 

O modelo encontra uma solução ótima quando o valor absoluto de ambas as diferenças entre cada 
custos médio real e estimado é menor do que o errot especificado pelo usuário: 

Figura 1 – Diagrama de fluxo correspondente ao modelo de interação espacial. 
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 (11) 

CEe Custo médio estimado de comutação (residência – emprego) 

Ce Custo médio real de comutação 

CEs Custo médio estimado da população para aceder aos serviços duma zona específica 

Cs Custo médio real da população para aceder aos serviços duma zona específica 

errot Tolerância máxima para parar o ciclo iterativo 

 

Para prevenir um ciclo infinito sem convergência, o número máximo de iterações é definido ao início. 
Se o loop divergir de forma crítica e a exibir um comportamento caótico, o processo iterativo é 
automaticamente terminado, e pequenos ajustes terão de ser feitos nos inputs para a exibição de 
convergência. 

Quando o número máximo de iterações é menor do que a iteração atual, e quando a equação (10) é 
respeitada, o programa dá ao usuário a possibilidade de processar o output para um formato 
.xls/.xlsx, compatível com outros softwares para uma subsequente examinação numérica e gráfica. O 
ficheiro contém múltiplas folhas de cálculo com informação sobre os inputs iniciais, matrizes 
intermédias, calibração dos parâmetros ao longo das iterações, custos médios e rácios de custo em 
cada iteração, e outputs finais. 

Finalmente, o código foi compilado num executável para que possa ser usado em qualquer 
computador pessoal sem a necessidade de ter o MATLAB instalado. 

 

2. METODOLOGIA 

Considerou-se que cada zona k do modelo é uma freguesia do Faial. Os dados relativamente à 
população residente e emprego básico e não - básico do Faial em cada freguesia foram recolhido a 
partir de dados relativos aos Censos 2011, no portal do Instituto Nacional de Estatística. Foi 
construída uma matriz distância do tempo médio de carro em minutos entre cada zona da ilha do 
Faial. O custo médio de comutação e o custo médio população – serviços foi calculado a partir dos 
custos médios reais da Ilha Terceira, e com recurso à seguinte fórmula:  

 
(12) 

Com A a corresponder à área de um local. Calculou-se o IFaial e o ITerceira e foi feito um rácio 
IFaial/ITerceira. Este rácio foi multiplicado pelos custos reais relativos à Ilha Terceira. Para o custo 
real médio residência – emprego, o resultado é de 9,64 minutos e para o custo real médio população 
– serviços, o resultado é de 12,40 minutos.  

Foi efetuada uma recolha de dados respetiva aos empregos básicos e não – básicos e aos 
alojamentos das treze freguesias da Ilha do Faial. Todos estes dados foram recolhidos do portal 
online do Instituto Nacional de Estatística (INE), e atualizados conforme os Censos 2011. 

De forma a construir um modelo hedónico para apoiar a análise custo – benefício e estimar o 
impacto de diferentes cenários de realocação de emprego nos alojamentos da Ilha do Faial, foi feita 
uma recolha a partir das imobiliárias existentes na Ilha do Faial a dados relativos aos preços de venda 
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dos alojamentos, bem como a sua tipologia (T1 – T5). Foram recolhidos dados de 55 alojamentos em 
toda a Ilha do Faial. De seguida, foram construídas variáveis dummy para as tipologias das casas, de 
forma a executar uma regressão múltipla hierárquica, com o preço das casas como variável 
dependente e as variáveis dummy e as bid – rents respetivas ao cenário “zero” a serem as variáveis 
independentes do modelo. 

Foram imaginados diferentes cenários possíveis em termos de realocação e/ou adição de emprego 
básico, com especial incidência nas três zonas da Horta: Conceição, Matriz e Angústias. Após efetuar 
o novo ordenamento em termos de emprego básico, o modelo de interação espacial foi usado para 
verificar as novas bid – rents resultante das modificações. 

Posteriormente, o impacto económico no preço total por alojamentos na freguesia foi estimado 
através da multiplicação do coeficiente não-estandardizado resultante do modelo hedónico com a 
diferença nas bid – rents entre o cenário respetivo à simulação “zero” e o novo cenário. O impacto 
económico total nas residências para cada zona foi estimado multiplicando a resultado pelo número 
de alojamentos em cada zona. 

 

 

 

3. SIMULAÇÃO “ZERO” DO MODELO DE INTERAÇÃO ESPACIAL 

O modelo de interação espacial foi executado com o custo real médio residência – emprego = 9,64 
minutos e o custo real médio população – serviços = 12,40 minutos, tal como estimado no capítulo 
anterior. A tolerância máxima considerada para terminar o ciclo iterativo após convergência é de 
0,01 e o número máximo de iterações seria 100. O modelo convergiu após 54 iterações. Este será 
considerado como o cenário atual, ou o cenário respetivo à simulação “zero”. 

Os resultados para as bid - rents em cada freguesia após a convergência do modelo para a simulação 
“zero” e o número de alojamentos nessa mesma freguesia estão expostos na seguinte tabela, com os 

Figura 2 – Mapa do Faial dividido por freguesias. 
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resultados a verde a indicarem menores valores das bid - rents e os resultados a amarelo a indicarem 
os valores mais elevados das bid - rents: 

 

Freguesia Alojamentos SC0

Feteira 790 6,6450833

Horta (Angústias) 1177 7,008485

Horta (Matriz) 1183 7,0185017

Horta (Conceição) 521 6,2000004

Flamengos 614 6,3801242

Praia do Almoxarife 366 5,8923975

Pedro Miguel 317 5,7698364

Ribeirinha 177 5,1964207

Salão 177 5,2313592

Cedros 551 6,4095017

Praia do Norte 228 5,5299196

Capelo 418 6,2655341

Castelo Branco 588 6,3900725  

 

4. CONSTRUÇÃO DO MODELO HEDÓNICO 

Os resultados para o modelo hedónico construído estão expressos na Tabela 2, que inclui o beta não 
– estandardizado para cada variável ao longo dos modelos calculados pela regressão múltipla 
hierárquica. Estes valores estão acompanhados dos coeficientes de correlação (R) e de determinação 
(R2), bem como pelo coeficiente de determinação ajustado. 

p < .05 

 

 1 2 3 4 5 

Constante -21408,814 -13082,199 54463,004* 70599,785 84134,811 

Bid - Rents 25573,782* 25677,270* 19375,232* 18576,573* 17905,893* 

T1 - -63589,655* -89522,178* -100385,371* -109491,862* 

T2 - - -76403,214* -87349,797* -96526,316* 

T3 - - - -23005,207 -32110,844 

T4 - - - - -12528,307 

R 0,219 0,388 0,618 0,631 0,632 

R2 0,048 0,151 0,382 0,398 0,400 

R2 ajustado 0,040 0,136 0,366 0,377 0,376 

Tabela 1 – Bid – rents e número de alojamentos por freguesia respetivas ao cenário “zero”. 

Tabela 2 – Resultados dos coeficientes não – estandardizados após a aplicação de uma regressão múltipla hierárquica, com o 
preço dos alojamentos como variável dependente, e Bid – Rents e tipologias dos alojamentos como variáveis independentes. 

Variável 
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Pela análise do quadro, é possível verificar que o modelo com todas as variáveis embutidas que 
temos um modelo final (corresponde ao modelo 5) com R = 0,632 e um R2 ajustado de 0,376. Isto 
significa que temos um modelo que será capaz de prever cerca de 38% das variâncias em termos da 
listagem dos preços dos alojamentos. O coeficiente não-estandardizado (COEF) do modelo 5, 
correspondente à variável Bid – Rents e ao valor 17905,893 será posteriormente multiplicado pela 
variação e pelo número de alojamentos para aferir o impacto económico. Os intervalos de confiança 
a 95% do coeficiente Bid - Rents não-estandardizado são de 877,562 (95% Lower Bound – COEF LB) e 
-34934,223 (95% Upper Bound – COEF UB). Estes intervalos de confiança serão necessários para 
determinar os limites em termos de variabilidade do impacto económico. 

 

5. SIMULAÇÕES 

Foram idealizados 4 cenários específicos de um hipotético aumento do emprego básico nas três 
freguesias da Horta (Angústias, Matriz, Conceição), resultante do aumento do emprego em certas 
atividades, incluindo pesca, aquicultura, como construção naval, transporte marítimo de passageiros 
e mercadorias, estabelecimentos hoteleiros, estabelecimentos de bebidas e investigação de ciências 
físicas e naturais. 

 

Cenário 1 

Para o primeiro cenário e relativamente ao emprego básico, e conforme explicitado na tabela, houve 
um aumento de 50 empregos na freguesia das Angústias, 7 empregos na zona da Matriz e 75 
empregos na freguesia da Conceição. O modelo convergiu após 31 iterações. Os resultados estão 
expressos no capítulo seguinte. 
 

Freguesia SC0 SC1 DIFF (SC1-SC0)

Feteira 265 265 0

Horta (Angústias) 329 379 50

Horta (Matriz) 349 356 7

Horta (Conceição) 157 232 75

Flamengos 208 208 0

Praia do Almoxarife 110 110 0

Pedro Miguel 136 136 0

Ribeirinha 68 68 0

Salão 74 74 0

Cedros 152 152 0

Praia do Norte 42 42 0

Capelo 68 68 0

Castelo Branco 162 162 0  

 

 

 

Tabela 3 – Aumento do emprego básico por freguesia para o cenário 1. 
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Freguesia SC0 SC2 DIFF (SC2-SC0)

Feteira 265 265 0

Horta (Angústias) 329 429 100

Horta (Matriz) 349 363 14

Horta (Conceição) 157 307 150

Flamengos 208 208 0

Praia do Almoxarife 110 110 0

Pedro Miguel 136 136 0

Ribeirinha 68 68 0

Salão 74 74 0

Cedros 152 152 0

Praia do Norte 42 42 0

Capelo 68 68 0

Castelo Branco 162 162 0  

 

Cenário 2 

Para o segundo cenário, e conforme explicitado na tabela, houve o dobro do aumento do cenário 1, 
sendo que corresponde a um aumento de 100 empregos na freguesia das Angústias, 14 na zona da 
Matriz e 150 na freguesia da Conceição. O modelo convergiu após 38 iterações. Os resultados estão 
expressos no capítulo seguinte. 

 

Cenário 3 

Para o terceiro cenário, e conforme explicitado na tabela, todos os empregos básicos colocados nas 
freguesias Angústias e Conceição foram retirados e colocados na Matriz. O modelo convergiu após 21 
iterações. Os resultados estão expressos no capítulo seguinte. 

Freguesia SC0 SC3 DIFF (SC3-SC0)

Feteira 265 265 0

Horta (Angústias) 329 329 0

Horta (Matriz) 349 481 132

Horta (Conceição) 157 157 0

Flamengos 208 208 0

Praia do Almoxarife 110 110 0

Pedro Miguel 136 136 0

Ribeirinha 68 68 0

Salão 74 74 0

Cedros 152 152 0

Praia do Norte 42 42 0

Capelo 68 68 0

Castelo Branco 162 162 0  

 

 

Tabela 4 – Aumento do emprego básico por freguesia para o cenário 2. 

Tabela 5 – Aumento do emprego básico por freguesia para o cenário 3. 
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Cenário 4 

Para o quarto cenário, e conforme explicitado na tabela, todos os empregos básicos colocados nas 
freguesias Angústias e Conceição foram retirados e colocados na Matriz a dobrar. O modelo 
convergiu após 61 iterações. Os resultados estão expressos no capítulo seguinte. 

 

Freguesia SC0 SC4 DIFF (SC4-SC0)

Feteira 265 265 0

Horta (Angústias) 329 329 0

Horta (Matriz) 349 613 264

Horta (Conceição) 157 157 0

Flamengos 208 208 0

Praia do Almoxarife 110 110 0

Pedro Miguel 136 136 0

Ribeirinha 68 68 0

Salão 74 74 0

Cedros 152 152 0

Praia do Norte 42 42 0

Capelo 68 68 0

Castelo Branco 162 162 0  

 

 

6. RESULTADOS 

 

Cenário 1 
 

Freguesia SC0 SC1 DIFF (SC1-SC0) DIFF*COEF LB DIFF*COEF DIFF*COEF UB

Feteira 6,6450833 6,6473905 0,0023 2,02 41,31 80,60

Horta (Angústias) 7,008485 7,0117447 0,0033 2,86 58,37 113,87

Horta (Matriz) 7,0185017 7,0214705 0,0030 2,61 53,16 103,71

Horta (Conceição) 6,2000004 6,2022834 0,0023 2,00 40,88 79,76

Flamengos 6,3801242 6,3824991 0,0024 2,08 42,52 82,96

Praia do Almoxarife 5,8923975 5,8924157 0,0000 0,02 0,33 0,64

Pedro Miguel 5,7698364 5,7687114 -0,0011 -0,99 -20,14 -39,30

Ribeirinha 5,1964207 5,1948586 -0,0016 -1,37 -27,97 -54,57

Salão 5,2313592 5,2281756 -0,0032 -2,79 -57,00 -111,22

Cedros 6,4095017 6,4045606 -0,0049 -4,34 -88,48 -172,62

Praia do Norte 5,5299196 5,5255216 -0,0044 -3,86 -78,75 -153,64

Capelo 6,2655341 6,254066 -0,0115 -10,06 -205,35 -400,63

Castelo Branco 6,3900725 6,3902283 0,0002 0,14 2,79 5,44

 

Tabela 7 – Variação das bid – rents e dos preços de cada alojamento por freguesia, com intervalos de confiança LB e UB. 

Tabela 6 – Aumento do emprego básico por freguesia para o cenário 4. 
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Freguesia Alojamentos DIFF*COEF LB DIFF*COEF DIFF*COEF UB TOTAL LB TOTAL TOTAL UB

Feteira 790 2,02 41,31 80,6 1596 32635 63674

Horta (Angústias) 1177 2,86 58,37 113,87 3366 68701 134025

Horta (Matriz) 1183 2,61 53,16 103,71 3088 62888 122689

Horta (Conceição) 521 2 40,88 79,76 1042 21298 41555

Flamengos 614 2,08 42,52 82,96 1277 26107 50937

Praia do Almoxarife 366 0,02 0,33 0,64 7 121 234

Pedro Miguel 317 -0,99 -20,14 -39,3 -314 -6384 -12458

Ribeirinha 177 -1,37 -27,97 -54,57 -242 -4951 -9659

Salão 177 -2,79 -57 -111,22 -494 -10089 -19686

Cedros 551 -4,34 -88,48 -172,62 -2391 -48752 -95114

Praia do Norte 228 -3,86 -78,75 -153,64 -880 -17955 -35030

Capelo 418 -10,06 -205,35 -400,63 -4205 -85836 -167463

Castelo Branco 588 0,14 2,79 5,44 82 1641 3199

TOTAL 7107 -11,68 -238,33 -465 1931,76 39423,88 76903,47
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Figura 3 – Gráfico que exprime a variação média total em € dos alojamentos por freguesia. 

Tabela 8 – Variação total em € dos alojamentos por freguesia, com intervalos de confiança LB e UB. 
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Cenário 2 
 

Freguesia SC0 SC2 DIFF (SC2-SC0) DIFF*COEF LB DIFF*COEF DIFF*COEF UB

Feteira 6,6450833 6,6494604 0,004 3,84 78,38 152,91

Horta (Angústias) 7,008485 7,0149345 0,006 5,66 115,48 225,31

Horta (Matriz) 7,0185017 7,0243637 0,006 5,14 104,96 204,78

Horta (Conceição) 6,2000004 6,2047051 0,005 4,13 84,24 164,36

Flamengos 6,3801242 6,3846195 0,004 3,94 80,49 157,04

Praia do Almoxarife 5,8923975 5,8925745 0,000 0,16 3,17 6,18

Pedro Miguel 5,7698364 5,7678296 -0,002 -1,76 -35,93 -70,10

Ribeirinha 5,1964207 5,1935888 -0,003 -2,49 -50,71 -98,93

Salão 5,2313592 5,2253692 -0,006 -5,26 -107,26 -209,26

Cedros 6,4095017 6,3998812 -0,010 -8,44 -172,26 -336,09

Praia do Norte 5,5299196 5,5211715 -0,009 -7,68 -156,64 -305,61

Capelo 6,2655341 6,2425974 -0,023 -20,13 -410,70 -801,28

Castelo Branco 6,3900725 6,3901912 0,000 0,10 2,12 4,14  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9 – Variação das bid – rents e dos preços de cada alojamento por freguesia, com intervalos de confiança LB e UB. 

Figura 4 – Gráfico que exprime a variação total em € dos alojamentos por freguesia com intervalos de confiança. 
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Freguesia Alojamentos DIFF*COEF LB DIFF*COEF DIFF*COEF UB TOTAL LB TOTAL TOTAL UB

Feteira 790 3,84 78,38 152,91 3033,6 61920,2 120798,9

Horta (Angústias) 1177 5,66 115,48 225,31 6661,82 135919,96 265189,87

Horta (Matriz) 1183 5,14 104,96 204,78 6080,62 124167,68 242254,74

Horta (Conceição) 521 4,13 84,24 164,36 2151,73 43889,04 85631,56

Flamengos 614 3,94 80,49 157,04 2419,16 49420,86 96422,56

Praia do Almoxarife 366 0,16 3,17 6,18 58,56 1160,22 2261,88

Pedro Miguel 317 -1,76 -35,93 -70,1 -557,92 -11389,81 -22221,7

Ribeirinha 177 -2,49 -50,71 -98,93 -440,73 -8975,67 -17510,61

Salão 177 -5,26 -107,26 -209,26 -931,02 -18985,02 -37039,02

Cedros 551 -8,44 -172,26 -336,09 -4650,44 -94915,26 -185185,59

Praia do Norte 228 -7,68 -156,64 -305,61 -1751,04 -35713,92 -69679,08

Capelo 418 -20,13 -410,7 -801,28 -8414,34 -171672,6 -334935,04

Castelo Branco 588 0,1 2,12 4,14 58,8 1246,56 2434,32

TOTAL 7107 -22,79 -464,66 -906,55 3718,8 76072,24 148422,79  
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Tabela 10 – Variação total dos alojamentos por freguesia, com intervalos de confiança LB e UB. 

Figura 5 – Gráfico que exprime a variação média total em € dos alojamentos por freguesia. 
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Cenário 3 

 

Freguesia SC0 SC3 DIFF (SC3-SC0) DIFF*COEF LB DIFF*COEF DIFF*COEF UB

Feteira 6,6450833 6,6472855 0,0022 1,93 39,43 76,93

Horta (Angústias) 7,008485 7,0106124 0,0021 1,87 38,09 74,32

Horta (Matriz) 7,0185017 7,0192959 0,0008 0,70 14,22 27,74

Horta (Conceição) 6,2000004 6,2021458 0,0021 1,88 38,42 74,95

Flamengos 6,3801242 6,3818599 0,0017 1,52 31,08 60,63

Praia do Almoxarife 5,8923975 5,8925681 0,0002 0,15 3,05 5,96

Pedro Miguel 5,7698364 5,7691849 -0,0007 -0,57 -11,67 -22,76

Ribeirinha 5,1964207 5,1960364 -0,0004 -0,34 -6,88 -13,42

Salão 5,2313592 5,2292438 -0,0021 -1,86 -37,88 -73,90

Cedros 6,4095017 6,4063067 -0,0032 -2,80 -57,21 -111,61

Praia do Norte 5,5299196 5,5275424 -0,0024 -2,09 -42,57 -83,05

Capelo 6,2655341 6,2576509 -0,0079 -6,92 -141,16 -275,40

Castelo Branco 6,3900725 6,3905058 0,0004 0,38 7,76 15,14

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Gráfico que exprime a variação total em € dos alojamentos por freguesia. 

Tabela 11 – Variação das bid – rents e dos preços de cada alojamento por freguesia, com intervalos de confiança LB e UB. 
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Freguesia Alojamentos DIFF*COEF LB DIFF*COEF DIFF*COEF UB TOTAL LB TOTAL TOTAL UB

Feteira 790 1,93 39,43 76,93 1525 31150 60775

Horta (Angústias) 1177 1,87 38,09 74,32 2201 44832 87475

Horta (Matriz) 1183 0,7 14,22 27,74 828 16822 32816

Horta (Conceição) 521 1,88 38,42 74,95 979 20017 39049

Flamengos 614 1,52 31,08 60,63 933 19083 37227

Praia do Almoxarife 366 0,15 3,05 5,96 55 1116 2181

Pedro Miguel 317 -0,57 -11,67 -22,76 -181 -3699 -7215

Ribeirinha 177 -0,34 -6,88 -13,42 -60 -1218 -2375

Salão 177 -1,86 -37,88 -73,9 -329 -6705 -13080

Cedros 551 -2,8 -57,21 -111,61 -1543 -31523 -61497

Praia do Norte 228 -2,09 -42,57 -83,05 -477 -9706 -18935

Capelo 418 -6,92 -141,16 -275,4 -2893 -59005 -115117

Castelo Branco 588 0,38 7,76 15,14 223 4563 8902

TOTAL 7107 -6,15 -125,32 -244,47 1262,92 25727,55 50204,94
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Tabela 12 – Variação total dos alojamentos por freguesia, com intervalos de confiança LB e UB. 

Figura 7 – Gráfico que exprime a variação média total em € dos alojamentos por freguesia. 
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Cenário 4 
 

Freguesia SC0 SC4 DIFF (SC4-SC0) DIFF*COEF LB DIFF*COEF DIFF*COEF UB

Feteira 6,6450833 6,649714 0,0046 4,06 82,92 161,77

Horta (Angústias) 7,008485 7,0141643 0,0057 4,98 101,69 198,40

Horta (Matriz) 7,0185017 7,0216248 0,0031 2,74 55,92 109,10

Horta (Conceição) 6,2000004 6,205663 0,0057 4,97 101,40 197,82

Flamengos 6,3801242 6,3840442 0,0039 3,44 70,19 136,94

Praia do Almoxarife 5,8923975 5,8931688 0,0008 0,68 13,81 26,94

Pedro Miguel 5,7698364 5,7686834 -0,0012 -1,01 -20,64 -40,28

Ribeirinha 5,1964207 5,1955762 -0,0008 -0,74 -15,12 -29,50

Salão 5,2313592 5,2266181 -0,0047 -4,16 -84,89 -165,63

Cedros 6,4095017 6,4014571 -0,0080 -7,06 -144,05 -281,03

Praia do Norte 5,5299196 5,5229663 -0,0070 -6,10 -124,51 -242,91

Capelo 6,2655341 6,2446211 -0,0209 -18,35 -374,47 -730,58

Castelo Branco 6,3900725 6,3903287 0,0003 0,22 4,59 8,95

 

 

Figura 8 – Gráfico que exprime a variação total em € dos alojamentos por freguesia. 

Tabela 13 – Variação das bid – rents e dos preços de cada alojamento por freguesia, com intervalos de confiança LB e UB. 
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Freguesia Alojamentos DIFF*COEF LB DIFF*COEF DIFF*COEF UB TOTAL LB TOTAL TOTAL UB

Feteira 790 4,06 82,92 161,77 3207 65507 127798

Horta (Angústias) 1177 4,98 101,69 198,4 5861 119689 233517

Horta (Matriz) 1183 2,74 55,92 109,1 3241 66153 129065

Horta (Conceição) 521 4,97 101,4 197,82 2589 52829 103064

Flamengos 614 3,44 70,19 136,94 2112 43097 84081

Praia do Almoxarife 366 0,68 13,81 26,94 249 5054 9860

Pedro Miguel 317 -1,01 -20,64 -40,28 -320 -6543 -12769

Ribeirinha 177 -0,74 -15,12 -29,5 -131 -2676 -5222

Salão 177 -4,16 -84,89 -165,63 -736 -15026 -29317

Cedros 551 -7,06 -144,05 -281,03 -3890 -79372 -154848

Praia do Norte 228 -6,1 -124,51 -242,91 -1391 -28388 -55383

Capelo 418 -18,35 -374,47 -730,58 -7670 -156528 -305382

Castelo Branco 588 0,22 4,59 8,95 129 2699 5263

TOTAL 7107 -16,33 -333,16 -650,01 3251,42 66495,79 129728,2  
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Tabela 14 – Variação total dos alojamentos por freguesia, com intervalos de confiança LB e UB. 

Figura 9 – Gráfico que exprime a variação média total em € dos alojamentos por freguesia. 
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Figura 10 – Gráfico que exprime a variação total em € dos alojamentos por freguesia. 



 

 

 


