
 

MEMÒRIA DESCRITIVA  Projeto de Requalificação da Frente Mar da Cidade da Horta 

 
1 

MEMORIA DESCRITIVA      

Índice 

1. Introdução 

2. Enquadramento Socioeconómico e Ambiental 

3. Proposta Geral da Intervenção 

4. Adequação da solução face aos diversos condicionamentos existentes ou previsíveis 

enquadrando a proposta em termos técnicos e legais 

5. Proposta Especifica para os diferentes espaços que compreendem a Frente Mar 

6. Abordagem ao Sistema Viário, Circulação, Estacionamento, Mobilidade e Segurança 

Pedonal 

7. Intervenção no Edificado Existente 

7.1 Classificação do Edificado; 

7.2 Medidas Corretiva; 

7.3 Identificação de frentes urbanas 

8. Plano de Execução e de Sustentabilidade Financeira 

  8.1 Critério de delimitação da unidade da execução; 

 8.2 Sistema de Execução; 

 8.3 Faseamento; 

 8.4 Potenciais Parceiros/ Projetos âncora; 

 8.5 Modelo de Financiamento; 

 8.6 Isentivos Fiscais; 

 8.7 Quadro de Áreas; 

 8.8 Estimativa Total de Custos da Intervenção 

9. Anexos 

9.1 Memória descritiva rede de instalações elétricas 

9.2 Memória descritiva de rede de abastecimento de águas e esgotos 

 
 

 

 

 

 



 

MEMÒRIA DESCRITIVA  Projeto de Requalificação da Frente Mar da Cidade da Horta 

 
2 

I. Introdução 

A requalificação da frente mar da cidade da horta é uma intervenção que pela sua 
abrangência e localização se reveste de enorme interesse. 

Trata-se de um espaço urbano de elevada notoriedade, património imaterial, elevado valor 
patrimonial construído reflexo da memória coletiva de um povo, espelhando a história, 
cultura e costumes locais. 

Com uma área de 23 hectares, a zona de intervenção abrange fundamentalmente 
reordenamento e requalificação da frente marítima da cidade, nomeadamente na sua 
marginal, no seu espaço urbano e edificado, sendo que não se poderá entender esta área 
isoladamente. Importa, por isso enquadra-la com a sua envolvente mesmo que mais distante. 

A proposta a apresentar procurará dar resposta aos interesses dos vários intervenientes da 
cidades, quer sejam eles privados, associações, agentes ou estatais e municipais, bem como a 
todos os objetivos inscritos no programa de concurso.  

Na elaboração do estudo foram considerados, para além dos documentos contidos no 
programa de concurso, condicionantes, um conjunto de publicações de carater histórico e 
legislativo aplicável e ainda informação recolhida no terreno, fruto do levantamento e 
conhecimento da área de intervenção. 

Fruto da nossa experiencia, foi nosso entendimento propor no conjunto das acções, a sua 
capacidade concreta de exequibilidade, quer enquadrando-as no âmbito da legislação e 
sobretudo nos seus aspectos mais práticos e da sua viabilidade económica. 

Pretende-se com a presente proposta criar uma ferramenta de gestão urbanística pratica e 
efectiva que contribua para a dinamização e revitalização urbana, social e económica da 
cidade, ao contrário de um conjunto de conceitos de difícil concretização. 

 

II. Enquadramento Socioeconómico e Ambiental 

O território do Faial corresponde a uma ilha monoconcelhia, cujo sistema urbano é 
totalmente dominado pela cidade da Horta, verificando-se na envolvente a predominância 
de áreas agrícolas e de pastagem.   

Em termos demográficos, a ilha do Faial tem demonstrado uma tendência de diminuição da 
população jovem e um aumento nas faixas etárias mais envelhecidas. O turismo surge nesta 
ilha como uma atividade emergente, registando-se em 2009 seis estabelecimentos 
hoteleiros, que em conjunto com a atividade de restauração contribuía em 7% para o VAB do 
sector turístico da região dos Açores. 

De acordo com o Plano Regional de Ordenamento do Território dos Açores (PROTA) são 
traçados os seguintes objetivos para a região: 



 

MEMÒRIA DESCRITIVA  Projeto de Requalificação da Frente Mar da Cidade da Horta 

 
3 

� Um espaço de excelência científica e tecnológica nos domínios da insularidade, 
maritimidade e sustentabilidade com capacidade de atração de população jovem 
qualificada; 

� Um destino turístico de referência nos domínios do turismo rural, de natureza, do 
turismo e descoberta e do golfe, com maior valor acrescentado regional; 

� Uma região reconhecível diferenciadamente por produtos agroalimentares de 
referência de qualidade, de segurança alimentar e com maior incorporação de 
conhecimento; 

� Uma região de referência na utilização das tecnologias de informação e comunicação 
como forma de combate à ultraperificidade e à fragmentação territorial e no 
ordenamento territorial; 

� Uma região com níveis elevados de autossuficiência e segurança energética; 
� Uma região pioneira na promoção de modelos de acessibilidade e mobilidade ajustados à 

minimização da fragmentação territorial e da insularidade e à defesa da sustentabilidade 
ambiental e paisagística; 

� Região reconhecida pelos seus recursos e valores patrimoniais naturais e paisagísticos 
únicos e identitários do seu território; 

 
O PROTA considera Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e a cidade da Horta como cidades-
porta de internacionalização do arquipélago e onde se verifica um maior potencial de 
desenvolvimento de serviços de base urbana.  

Considera-se que este potencial pode ser potenciado com o desenvolvimento turístico e do 
sistema urbano da região, e fortalecido pelo aumento da capacidade hoteleira. 

Outro documento de referência para o ordenamento do território da ilha do Faial é o Plano 
de Ordenamento da Orla Costeira do Faial (POOC Faial), onde se define o ordenamento 
desejável para a zona costeira.  

Na imagem seguinte são delimitadas algumas manchas em zonas de risco dentro da cidade 
da Horta, destacando-se a existência de quatro áreas coincidentes com potenciais áreas com 
risco de inundação ou de susceptibilidade à ocorrência de movimentos de vertente.  

Estas coincidem com a margem esquerda da ribeira de Flamengos no seu traçado final, mas 
também a sul com pequenas áreas junto ao Monte da Lua e Angústias.      

De acordo com este plano de ordenamento são dadas orientações para os planos municipais 
de ordenamento do território, destacando-se as seguintes: 

� 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; 

� 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; 

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

� 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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A Zona A que abrange a frente ribeirinha da cidade da Horta é considerada como área 
indispensável à utilização sustentável da Orla Costeira e que se divide em áreas de especial 
interesse natural. Refere-se como servidão existente dentro da área de intervenção - o Forte 
de Santa Cruz que está classificado como monumento nacional 

Quanto a áreas de proteção verifica-se a coincidência da baía da cidade da Horta com a Área 
Protegida de Gestão de Recursos e com áreas da Reserva Integral de Lapas (a sul. 

Existe ainda uma Zona Especial de Proteção associada ao Monte da Guia coincidente com 
uma Área de Paisagem Protegida. 

Do ponto de vista natural e de riscos naturais importa caracterizar sucintamente o território 
objeto da presente proposta de requalificação urbana ribeirinha.  

A região dos Açores coincide com a junção tripla de placas tectónicas, o que traduz uma forte 
suscetibilidade à atividades sísmica. A Ilha do Faial, em particular, surge marcada por forte 
acidentes e ocorrências tectónicas, pelo que o risco sísmico é existente e o resultado do 
vulcanismo marca fortemente a paisagem neste território insular. 

A cidade da Horta, localizada no extremo sudeste da ilha tem sido assolada ao longo do 
tempo por uma série de sismos de intensidade variável, por vezes acompanhados de 
atividade vulcânica e com graves impactes ao nível de vidas humanas e de materiais.  

O vulcão dos Capelinhos marca a paisagem e preserva na memória a destruição e a força da 
natureza. 

Em termos geomorfológicos a cidade localiza-se na Plataforma da Horta, área de fraca 
drenagem organizada e onde se destaca a ribeira dos Flamengos e a Ribeira da Granja. A 
ribeira dos Flamengos, localizada a norte da baía da cidade da Horta, drena uma vasta bacia 
hidrográfica, cuja cabeceira se inicia junto ao Capelinhos, facto que associado a fortes 
precipitações podem favorecer o aumento do caudal da ribeira e eventual ocorrência de 
inundações a jusante.  

Esta área é coincidente com áreas de vulnerabilidade à erosão hídrica de média a muito alta 
suscetibilidade e constata-se um aumento de ocupação demográfica à medida que se 
aproxima da cidade da Horta, sendo que nos 500 metros finais da ribeira verificam-se 
intervenções de regularização do leito e margens de forma a reduzir eventuais episódios de 
inundação. 

Como risco natural destaca-se também a previsão da elevação do nível médio das águas do 
mar, que afetará mais gravemente a cidade da Horta, dada a sua localização a uma cota 
baixa, a concentração populacional e de edifícios e atividades comerciais/de serviços, 
estimando-se que a elevação do mar neste século venha a ocupar uma área de 0,24 km2 e 
com uma elevação variável entre 0,26 m e 0,59 m. 

Surgem ainda pequenos pontos de suscetibilidade moderada a movimentos de vertente, 
sendo que na quase totalidade da cidade com baixo risco. Os pontos mais críticos surgem 
junto à Conceição e Espalamanca, bem como na zona das Angústias e Monte da Guia, que 
coincidem com as áreas mais declivosas e onde existe um maior número de movimentos de 
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vertente. Os eventos sísmicos e as condições meteorológicas são fatores que podem 
potenciar a sua ocorrência. 

A proposta de requalificação da cidade da Horta surge como uma ferramenta de 
dinamização e revitalização urbana, social e económica que se espera tenha reflexos 
positivos ao nível da qualidade de vida dos residentes, no reforço da competitividade 
turística, na melhoria das condições de apoio ao comércio e serviços mas também das 
acessibilidades e mobilidade intraurbana. 

As propostas acautelam a preferência sempre que possível por soluções e materiais ou 
técnicas de construção antissísmica, a opção sempre que justificável pela introdução de 
formas alternativas de produção de energia, que minimize gastos energéticos e maximize a 
eficiência energética da cidade. A proposta apresentará soluções que não conflituem com as 
zonas consideradas de risco, na perspetiva de salvaguarda e proteção de pessoas, bens e 
serviços, e na busca de uma visão de futuro para esta área urbana e para a salvaguarda das 
áreas mais sensíveis. 

Propõe-se que na elaboração da proposta detalhada sejam reunidas as várias entidades com 
responsabilidade em matéria de proteção civil de forma a aferir a viabilidade de todas as 
soluções propostas pela equipa.  

 

III. Proposta Geral de Intervenção 

A solução proposta, para a reabilitação e requalificação da frente de mar, procura ter uma 
influência na vivência e leitura da própria cidade, resolvendo uma área que, fruto das suas 
condicionantes naturais eu do seu desenvolvimento, desperdiça parte do seu enorme 
potencial. 

Com um enquadramento natural e características privilegiadas torna-se urgente capacitar 
esta zona para a cidade e para os seus habitantes, dando-lhe novos usos, novas leituras, 
promovendo relações firmes com o núcleo urbano, qualificando-a ecologicamente e dando-
lhe capacidades que permitam a sua adaptação às diferentes vivências da cidade (festivais, 
feiras, desporto, etc.)  

Assim, podem-se definir como aspectos inspiradores e simultaneamente objetivos da 
presente proposta os seguintes conceitos: 

� Mobilidade 
� Flexibilidade 
� Legibilidade 
� Sustentabilidade 
� Requalificar e valorizar a Estrutura Verde 
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Mobilidade  

 
“A promoção e garantia da plena acessibilidade é um aspecto essencial à qualidade de vida 
dos cidadãos e ao exercício dos seus direitos, como membros participantes de uma 
comunidade regida pelos princípios de uma sociedade democrática.” José Teixeira Monteiro 

A integração da área em estudo na malha da cidade, passa por facilitar a sua acessibilidade, 
quer através de condições físicas de uso integral quer ainda na sua percepção e 
atractividade.  

A ligação da área de intervenção com a sua envolvente urbana e com a sua relação formal 
com o mar é um dos pontos fulcrais da proposta, que aposta no reforço e reinterpretação de 
ligações existentes e no desenvolvimento novas ligações propostas com as condições de uso 
integral para deficientes. 

A proposta assenta fundamentalmente no reforço do peão enquanto principal elemento 
utilizador do espaço, renegando a actual primazia do sistema viário. 

A mobilidade proposta pretende adequar-se às diversas formas de utilização deste espaço, 
criando condições funcionais de uso permanente e disciplinado quer seja num período de 
Inverno quer ainda no Verão com o seu maior fluxo de pessoas e acontecimentos culturais. 

Flexibilidade 

“É na medida que o passado se integra no presente, e onde o conjunto de experiência assim 
recolhida se consegue alojar no espírito, que o presente adquire a sua profundidade temporal 
e perde uma ácida instantaneidade”   Aldo Van Eick 

Pretende-se que esta área venha a possuir características de permanência contínua ao longo 
do ano caracterizando-a no seu uso como espaço de vocação urbana com intensidades e 
formas diferentes. 

Contudo este espaço também funcionará com condições diversificadas capazes de absorver 
um conjunto variados de iniciativas culturais, desportivas e de lazer, mas garantindo sempre 
uma utilização continuada de cariz urbana e pública. 

 
Legibilidade 

“Um objeto belo que, ao ser apreendido nos unifica de um modo especial, deve ser 
considerado como especialmente uno, ou como uma síntese”  in “Ensaio sobre a relação 
entre História da Arte e a Teoria da Arte 

A valorização do espaço público é composta por vários domínios que no seu todo conferem 
uma leitura de conjunto ao espaço e lhe associam um conjunto de ideias e ideais.  
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Um fácil entendimento da espacialidade e uma correcta leitura e compreensão das suas 
relações, potencia uma tendência natural de reabilitação, que cria condições de segurança e 
de controlo do espaço que permitem o seu pleno usufruto.  

Outros aspectos considerados e que são também eles geradores da leitura de conjunto que 
se pretende, relacionam-se com: a nova estrutura, os equipamentos, o tipo de pavimento, o 
mobiliário urbano, a iluminação, a sinalética, etc., que possuem uma intenção projectual 
muito clara que concorre para essa leitura. 

 
Sustentabilidade 

“Desenvolvimento sustentável é aquele que permite satisfazer as necessidades do presente 
sem comprometer a capacidade de as gerações futuras satisfazerem as suas próprias” 
in Relatório Bruntland (1987) 

Toda a atual intervenção deve ser hoje pensada de forma integrada, englobando soluções de 
sustentabilidade e gestão integrada de recursos. 

Neste sentido a proposta procura encontrar soluções equilibradas, duráveis e bem adaptadas 
às condições específicas do local, que promovam o conforto dos utilizadores mas que não 
comprometam a sua utilização, manutenção e equilíbrio futuros. 

 

Requalificar e valorizar a Estrutura Verde 

“Para que a humanização coexista em termos sustentáveis com a paisagem que lhe deu 
origem, é indispensável preservar o funcionamento dos sistemas ecológicos que lhes estão 
subjacentes, dos quais o Homem depende, quer física, quer psicologicamente.” Manuela 
Raposo Magalhães 
 
A componente natural da área de intervenção é um dos principais pilares da proposta 
apresentada. Dado o seu valor e potencial a proposta visa reabilitar, reforçar e 
complementar a Estrutura Verde existente contribuindo não só para o melhoramento das 
condições ecológicas urbanas, mas também para qualidade estética e funcional da proposta. 

Neste sentido a proposta assentará entre outros aspectos na requalificação paisagística e 
ambiental; na reformulação da arborização existente, criando com a nova solução condições 
de segurança, de conforto e de adequação ecológica; 

 

Objetivos Concretos do Plano 
 
Com base nestes objetivos conceptuais elaboraram-se um conjunto de propostas de forma a 
contribuíram de forma efectiva na resolução dos objetivos concretos do projeto suportados 
por um plano de viabilidade financeiro sólido que permita a sua exequibilidade faseada e de 
forma equilibrada. 
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� Melhoria da Qualidade de Vida através da valorização urbana, alterando a relação das 
pessoas com a cidade, com reflexos de um incremento da actividade económica do 
comércio tradicional e do Sector Turístico. 

� Intervenção no Edificado, identificando e classificando as Frentes Urbanas a Preservar ou 
a reabilitar; Identificação de edifícios dissonantes; Proteção e valorização do património. 

� Valorização do património natural, Requalificação dos espaços verdes desqualificados, 
residuais e degradados; proteção de espaços verdes urbanos e outros conjuntos 
arbóreos; Promover a utilização lúdica e desportiva do espaço construído dinamizando a 
vivência urbana. 

� Mobilidade geral e Segurança Pedonal, redefinindo e reforçando o estacionamento 
público; Requalificar o uso e caracter de atravessamento viário da Marginal; minimizar as 
descontinuidades físicas e funcionais entre espaços públicos de referência urbana; 
Privilegiar e melhorar mobilidade pedonal entre a área portuária e restante cidade; 

 

IV. Adequação da solução face aos diversos condicionamentos 
existentes ou previsíveis enquadrando a proposta em termos 
técnicos e legais 

Atendendo à dimensão e características morfológicas da área de intervenção, estima-se que 
após a sua conclusão, esta tenha um impacto significativo e de carácter transversal na 
estrutura social, económica e urbanística da cidade da Horta. 

Esta intervenção deve ser entendida como uma medida catalisadora da economia local, 
promovendo uma dinâmica comercial que a médio e longo prazo signifique uma mais-valia 
estruturante para a Ilha. 

Assim e atendendo a todas as variáveis envolvidas num projeto desta natureza, torna-se 
imperioso ter um conjunto de regras de ação que balizem e permitam uma correta 
monitorização de todas as propostas que no seu todo compõem o plano. 

Este balizamento é justamente dado pela legislação existente e aplicável nas diversas áreas e 
sectores afetados pela intervenção. 

Importa pois ter um conhecimento detalhado daquilo que existe e está regulamentado, 
daquilo que está previsto e em vias de regulamentação, no sentido de melhor e de forma 
mais integrada e ponderada propor soluções. 

O plano é caracterizado por um conjunto de intervenções que darão um novo cariz á vivência 
da cidade, requalificando espaço público, vias de circulação, equipamentos, centralidades, 
afitando e alterando rotinas adquiridas ao longo dos anos pela população local.  

Importa pois ter consciência dessa responsabilidade quando nos encontramos na fase de 
concessão.  

As ações previstas para o plano surgem assim de um compromisso entre o cumprimento de 
todos os requisitos legais existentes ou previstos e não menos importante na preservação 
dos laços afetivos e memória coletiva da população pela cidade como a conhecemos 
atualmente. 
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A proposta que aqui se apresenta procura respeitar as premissas descritas no vasto conjunto 
de Instrumentos de Gestão Territorial, bem como outros Regulamentos e Estudos em vigor 
na área de intervenção, sendo que é no Plano de Urbanização da Cidade da Horta (PUH) que 
se encontram as diretrizes com maior influência na intervenção que se propõe. 

Um dos aspetos a salientar prende-se com as infraestruturas viárias previstas nesse IGT. Face 
à inexistência do POVCET – Plano de Ordenamento Viário, Circulação, Estacionamento e 
Transportes, fez-se uma abordagem ao sistema viário da cidade da Horta, partindo do 
princípio que a 2º fase da variante à Estrada Regional Secundária Regular será em breve uma 
realidade. 

Prevê-se assim uma diminuição do trânsito de atravessamento na Estrada Regional que 
percorre toda a Frente de Mar em estudo, cujo reperfilamento se encontra, de resto, 
previsto no mesmo Plano de Urbanização, e que materializamos na proposta apresentada, 
através de uma solução mais urbana, com trânsito mais lento, privilegiando a continuidade 
dos percursos pedonais. 

Partimos também do princípio de que, tratando-se de um aglomerado populacional 
consolidado, serão permitidas as construções previstas no âmbito desta intervenção, 
localizadas na área “nonaedificandi” que resulta da Servidão Administrativa em vigor, que 
deverá vir a desaparecer com a desclassificação desta Estrada Regional. 

Por outro lado, as opções de desenho urbano de toda esta área justificam a eliminação de 
uma Estrada Municipal e de um Arruamento de Trânsito Condicionado previstos no PUH, 
respetivamente, o troço que liga o Largo Duque D’ Ávila e Bolama à Frente de Mar, e a Rua 
Conselheiro Miguel de Silveira. 

Quanto ao Património Edificado e Natural classificado, a intervenção que se propõem íntegra 
todos os pressupostos do Plano de Urbanização, respeitando a localização de todas as 
espécies arbóreas classificadas, bem como os Imóveis classificados e a classificar, prevendo-
se para estes a possibilidade de pequenas intervenções com vista à sua preservação ou 
reposição da situação original. 

No que diz respeito a Infraestruturas e Equipamentos, seja de abastecimento de água, 
saneamento e infraestruturas elétricas, prevê-se a manutenção das redes principais previstas 
no PUH, apenas com pequenas adaptações ao novo desenho urbano proposto. 

Ainda relativamente ao Zonamento previsto no PUH, salientamos ainda a solução proposta 
para Praça do Tribunal e a zona da Ribeira da Conceição, onde se propõe a remoção da 
estação de combustível existente, bem como a alteração do nó viário com o objetivo de criar 
um Espaço de Utilização Coletiva de qualidade, dada a importância deste espaço como ponto 
de chegada de turistas e passageiros que chegam ao novo terminal, e em consonância com a 
proposta do PUH. 

Estas intervenções, em conjunto com outras ao nível dos Espaços de Utilização Coletiva vêm 
trazer maior continuidade ao nível dos percursos pedonais e espaços verdes, o que à escala 
da cidade contribui para uma melhoria significativa da Estrutura Ecológica prevista do seu 
Plano de Urbanização, melhorando a interligação entre todos os espaços que a constituem, 
sejam as áreas de paisagem protegida existentes nos limites da área de intervenção, espaços 
verdes de proteção e enquadramento e jardins. 



 

MEMÒRIA DESCRITIVA  Projeto de Requalificação da Frente Mar da Cidade da Horta 

 
10 

Outro condicionamento importante considerado foi o projeto existente para a “2º Fase de 
Requalificação da Frente Marítima da Horta”. Trata-se de uma área significativa inserida na 
área de intervenção objeto deste concurso, onde se procurou integrar a solução que 
constava das peças deste concurso, relativamente ao qual se propõem alguns ajustes nas 
suas zonas limítrofes no sentido de uma adaptação à restante intervenção.  

 
No que diz respeito à intervenção proposta ao nível do edificado, teve-se conta as normas 
inscritas no Manual de Restauro e Recuperação/Guia do Construtor – Zona Antiga da Cidade 
da Horta, sendo que no caso dos edifícios novos se procura transmitir a intenção de uma 
imagem arquitetónica contemporânea adequada e integrada no tecido urbano existente. 

 

V. Proposta Especifica para os diferentes espaços que 
compreendem a Frente Mar 

Na persecução dos objetivos acima referidos, o plano prevê um conjunto de acções que de 
uma forma individual ou integrada materializam no final o conceito da intervenção.  

As acções serão agrupadas no plano geral por áreas territoriais definidas da cidade, 
designadas por unidades de execução.  

Cada unidade de execução incluirá um conjunto de acções que serão desenvolvidas de 
acordo com um faseamento resultante do plano de viabilidade financeiro elaborado para a 
intervenção e na sequência de uma calendarização de trabalhos pensada de modo a permitir 
uma correta e adequada programação de empreitadas associadas a cada acção. 

 

Descrição das principais Ações 
 

Percurso pedonal e ciclável “Passeio do Mar” 
 
Construção de um percurso em toda a frente de mar, ligando o Parque Vitorino Nemésio 
com o Monte da Guia (A1.1).  

Este percurso terá características diferenciadas, aproveitando o passeio actual e a adicionado 
um percurso de piso mais adequado para prática de jogging. 

De forma a garantir a continuidade deste percurso e no sentido de aproximar o peão do 
plano de água haverá a execução de uma nova estrutura de rampa/escadas (A3.2) e de uma 
outra rampa junto á marina (A4.19) de forma a dotar das condições de comunidade e 
segurança de utilização, garantindo desse modo uma fruição plena destes espaços. 

 
Construção de palco/anfiteatro natural 

Aproveitando as condições particulares do Parque Vitorino Nemésio propõe-se a sua 
adaptação a um recinto de concertos e espaço multifuncional (A1.3), que permita a 
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realização a acções no âmbito da semana do mar, mas que garantindo igualmente a sua 
utilização durante todo o ano. 

Assim, mantendo-se a sua estrutura base, prevê-se para aqui o reordenamento funcional dos 
espaços, reposicionando o parque infantil e o campo de jogo, de modo a permitir a criação 
de uma zona de anfiteatro ao ar livre com a cidade e o mar como pano de fundo.  

O território será então criteriosamente moldado, implantando-se as bancadas sobre o 
relvado acompanhando o desnível do terreno e desenhando-se na base uma ampla 
plataforma nivelada, funcionando simultaneamente como palco para a realização de eventos 
(espectáculos, concertos, etc.) ou jogos desportivos. O estacionamento da piscina pública 
será reorganizado e o parque de merendas existente será mantido, prevendo-se apenas uma 
intervenção de requalificação cirúrgica e pontual. 

 
 

Requalificação da área envolvente ao Tribunal 

Neste âmbito propõe-se um conjunto de acções que contribuem para a requalificação desta 
área, dotando-a de condições particulares de uso, nomeadamente diminuindo a dimensão 
rotunda existente (A2.6), anulação de estação de combustível conforme Plano de 
Urbanização da Horta (A2.7), a construção de parque de estacionamento de apoio ao 
tribunal (A2.3) e a criação de uma área verde de enquadramento com construção de skate-
park, zona de merendas e núcleo de recreio infantil equipado (A2.5), protegido dos 
arruamentos circundantes por peças verdes modeladas, revestidas com relvado e plantadas 
com maciços arbóreo-arbustivos. Como complemento, e de modo a tornar este espaço o 
mais versátil possível. 

 
 

Abordagem ao Sistema Viário, Circulação, Estacionamento, Mobilidade 
e Segurança Pedonal (Reperfilamento da Av. 25 de Abril) 

A proposta prevê que a marginal adquira condições mais favoráveis para utilização pedonal e 
de um modo geral de usos suaves. Contudo consideramos não ser necessário a anulação de 
trafego viário, que até é obviamente necessário e útil, mas sim disciplina-lo e anular a 
característica actual de via de atravessamento. 

Para isto, julgamos adequado o reperfilamento da Av. 25 de Abril, com alargamento de 
passeios e construção de estacionamento lateral (A3.1), reformulação de bolsas de 
descompressão actualmente ocupadas com estacionamento mais ou menos desordenado 
(A3.4), novo traçado da Av. 25 de Abril criando condições para albergar o novo espaço de 
utilização coletiva - Recinto para Semana do Mar (A3.7), construção de rótula de inversão de 
sentido de trânsito (A3.6), Sobreelevação de pavimento para abrandamento de tráfego 
(A3.8). 
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Descontinuidades físicas e funcionais / Privilegiar e melhorar 
mobilidade pedonal entre a marginal e restante cidade 

A actual condição a marginal e apesar da sua preponderância na circulação da cidade, esta 
está directamente relacionada com as características viárias dando-lhe apesar das suas 
condições naturais e relação com o mar algum caracter de periferia. 

Numa perspetiva de simbiose, urge reaproximar a marginal com a cidade dando-lhe uma 
nova centralidade e cidade com o mar. 

Neste grande objeto contribuem aspetos mais físicos, como o reperfilamento das vias 
transversais entre a marginal e centro (Ex A3.15, A6.4), construção de rampa de acesso ao 
Largo Duque d'Ávila e Bolama e consequente fecho ao trânsito desta passagem (A3.12), 
supressão da Rua Conselheiro Miguel de Silveira - novo arranjo exterior resolvendo a 
diferenças de cota (A3.13), construção de escadas de acesso entre a marina e o Jardim 
Infante Dom Henrique (A4.25). 

E ainda, através da dotação de determinados usos, funções e edifícios, capazes de atrair 
pessoas e actividades, como por exemplo; construção de quiosques e esplanadas sobre o 
mar (A3.5), requalificação e melhoria de espaços de permanência e contemplação (A3.3, 
A4.17, A4.21, etc), Construção de edifício novo para "Centro de Documentação 
Oceanográfico" (A6.1), do núcleo museológico das comunicações (A6.2), construção de 
edifício novo para habitação e comércio (A6.3). 

 
Valorização do património natural, Requalificação dos espaços verdes 
desqualificados, residuais e degradados; 

Aspeto transversal de toda a intervenção é o cuidado dado á reabilitação do espaço verde 
enquanto património natural e elemento fundamental na contribuição da qualidade do 
espaço público, como por exemplo a remodelação de arranjos exteriores existentes - espaço 
de permanência na zona da marina A3.3, Arranjos exteriores previstos na 2ª fase da 
requalificação da Frente Marítima da Horta (A4.7), remodelação do espaço verde de 
enquadramento do Forte de Santa Cruz (A4.21). 

De modo a incrementar as condições de habitabilidade e conforto bioclimático de toda a 
faixa marginal, propõe-se a criação de uma estrutura verde de acompanhamento que integra 
uma arborização eficiente e zonas verdes que interpenetram as plataformas pavimentadas. 
Assim, criam-se, sempre que possível, pequenas bolsas verdes de apoio, ou espaços 
equipados para recreio, lazer e desporto, que complementam e preenchem vazios e 
alargamentos existentes. 

Quanto à estrutura verde, a intervenção deverá definir as estratégias de actuação, no sentido 
de promover a sustentabilidade e o equilíbrio dos sistemas vivos existentes. De um modo 
geral a estrutura de plantações complementará a rede de circulação descrita e enfatizará a 
dinâmica global pretendida, respeitando e valorizando as diferentes formações vegetais em 
presença. 
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Na selecção do elenco vegetal privilegiar-se-ão espécies autóctones, endémicas ou 
características da paisagem envolvente. Nesse sentido plantar-se-ão espécies como Juniperus 
brevifolia, Metrosiderus robusta, Pinus pinea, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Erica 
azorica, Laurus azorica, Picconia azorica, Scabiosa nitens, Carex hochtetterana, Euphorbia 
azorica e Festuca petrea, entre outras. 

Ainda no âmbito da requalificação dos espaço publico, deve-se igualmente entender o 
conjunto de acções complementares mas indissociáveis como os elementos construídos de 
cariz paisagístico, de arte urbana, de mobiliário e equipamento urbano, nomeadamente a 
instalação de ecopontos (A3.9), beneficiação dos sanitários públicos existentes (A4.23), 
remoção de quiosque existente a relocalizar num dos novos quiosques propostos (A4.24). 

Em termos de mobiliário urbano, optar-se-á por uma gama completa adaptada a este caso, 
prevendo-se a implementação de uma linha sóbria e muito resistente às condições muito 
particulares do local (nomeadamente, ao elevado teor de salsugem no ar). Equipar-se-ão as 
zonas de estadia com bancos, mesas e algum equipamento lúdico e/ou desportivo pontual, 
propondo-se ainda a integração de parques para bicicletas e de um conjunto de sinalética 
abrangente e eficiente. Em locais estrategicamente definidos serão instalados pontos de 
recolha de resíduos sólidos urbanos – papeleiras e ecopontos – em número adequado ao 
número de moradores e utilizadores sazonais previstos. 

No que respeita aos materiais a utilizar, definir-se-ão tipologias de acabamentos e 
pavimentos e medidas de segurança e organização do trânsito, a adoptar ao longo dos 
diferentes percursos previstos. Prevê-se a utilização de materiais sólidos e duráveis ao longo 
de toda a marginal, de modo a promover a requalificação do tecido urbano, recorrendo-se 
preferencialmente a materiais pétreos mais nobres como a pedra basáltica e calcária, tendo 
sempre em atenção os custos.  

Nas zonas mais afastadas – Zona do Tribunal/ Skate Park e Parque Vitorino Nemésio recorrer-
se-á a soluções de carácter mais simples, propondo-se a utilização de pavimentos contínuos 
em betão ou betuminoso incolor, ou em lajes ou blocos de betão de dimensões generosas. 
Nos percursos integrados em zonas verdes recorrer-se-á preferencialmente a materiais 
naturais como a madeira ou materiais permeáveis, como gravilha solta ou agregada. 

No concerne às infra-estruturas relacionadas, prevê-se a instalação de um sistema de rega 
automatizada para os espaços verdes, optando-se pelos tipos de rega mais adaptadas a cada 
caso, no sentido de controlar custos de consumo de água e de manutenção do espaço. Será 
garantida a alimentação de água em todos os pontos necessários, assim como a recolha de 
águas pluviais das superfícies pavimentadas que o justifiquem, devendo os projetos 
específicos ser integrados nas respectivas especialidades. Além da drenagem superficial dos 
caminhos e áreas pavimentadas, prevê-se o desenvolvimento de soluções específicas de 
drenagem sub-superficial sempre que tal se justifique, de modo a reduzir o escoamento 
superficial, a favorecer a infiltração e a aumentar o tempo de concentração. 

Ao nível da iluminação pública, pretende-se que a rede a implementar valorize os pontos 
mais interessantes e balize os circuitos preconizados de um modo discreto mas eficaz. 
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VI. Abordagem ao Sistema Viário, Circulação, Estacionamento, 
Mobilidade e Segurança Pedonal 

 
A intervenção no sistema viário que integra o projeto de Requalificação da Frente de Mar da 
Cidade da Horta, apresenta e define um conjunto de medidas que promovem o aumento da 
qualidade do espaço público, articulando-se com o conjunto de objetivos Programáticos. 

Tendo como espinha dorsal o corredor marginal formado pelo conjunto das vias regionais 
correspondente à Rua das Angústias, Rua José Azevedo, Rua Vasco da Gama e Avenida 25 de 
Abril, a abordagem garante a manutenção da capacidade de transporte, introduzindo 
alterações no sistema que promovam uma melhor acessibilidade local e um confortável 
usufruto do Espaço público ao longo da frente de mar. 

Este corredor regional viário apresenta claramente duas morfologias funcionais distintas que 
se articulam e destacam pelo seu enquadramento urbanístico e paisagístico. O trecho Sul 
constituído pela Rua Vasco da Gama e Rua das Angustias / Rua José Azevedo com uma 
função mais predominante de acessibilidade local, encaixado e submetido às relações entre o 
edificado da primeira linha e os serviços e equipamentos apoio e uso marítimo na frente de 
mar e em oposição, o trecho Norte da Avenida 25 de Abril com um caracter viário distinto, 
onde a libertação do espaço junto à linha de costa tem características quem promovem uma 
melhor qualidade de transporte e consequentemente uma melhor capacidade de articulação 
entre funções urbanas existentes. 

Verifica-se assim que a capacidade de transporte e a acessibilidade local apresentam-se 
assim como principais funções do sistema viário sendo que da qualidade e das características 
desta articulação resultará num maior menor desempenho do sistema viário que integra o 
projeto de Requalificação da Frente de Mar da Cidade da Horta.  

Enquanto a função acessibilidade é essencialmente descontínua (Bovy, 1995) e está 
associada à noção de rutura de carga, de paragem, a noção da função de transporte significa, 
pelo contrário, a ligação de locais geograficamente separados, motivo pelo qual é 
considerada como sendo essencialmente longitudinal (Bovy, 1995) não se relacionando 
diretamente com o meio envolvente.  

A competição entre a função transporte e a função acessibilidade conduz à existência de vias 
mais especializadas numa das duas funções. A hierarquia viária estabelece funções que 
devem ser desempenhadas por cada via (MOPT, 1992) tendo em vista a separação das 
funções transporte e acessibilidade, pois a melhoria no desempenho de uma delas acarreta 
em grande medida a degradação do desempenho da outra. 

Neste enquadramento, importou numa primeira fase, estabelecer um conjunto de medidas 
que irão possibilitar a redefinição e articulação entre a função transporte com maior 
capacidade e fluxo de pessoas e bens, associada ao trecho Norte do corredor regional, com 
os níveis adequados de acessibilidade local necessários (as ligações com as propriedades que 
a margina e a sua disponibilidade para estacionamento ou abastecimento) para que se 
promova uma melhor distribuição territorial que a infraestrutura viária oferece, introduzindo 
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simultaneamente todas as características físicas e funcionais para o aumento da qualidade e 
fruição do espaço público.  

Para este objetivo, é proposto a manutenção do conceito de circulação vigente através dos 
dois sentidos de circulação ao longo do corredor principal, à exceção do pequeno troço da 
Rua das Angústias, que funcionará em sentido único na continuação da circulação Norte-Sul, 
permitindo que as saídas para Sul e Poente da ilha através da ligação à ER 2-2ª, Avenida Gago 
Coutinho e Rua Conde D´Avila se realizem com mais fluidez e melhor desempenho. 

O sistema viário é suportado também pela existência das duas principais rótulas em cada um 
dos seus términos Norte e Sul da área de intervenção, embora com um caracter e 
configuração distintos. Enquanto a rótula Norte é materializada através do cruzamento 
giratória da rotunda, a Rótula Sul é estruturada em função da configuração dos quarteirões 
formados pela Rua das Angústias, Rua do Borratem e Rua José Azevedo, garantindo assim as 
inversões de sentido de tráfego ao longo do corredor. 

Dentro do conjunto das alterações previstas, sobressai naturalmente o tratamento e 
unificação de todo o trecho da Rua Conselheiro Miguel da Silveira com a Avenida 25 de Abril, 
intervenção que promove um conjunto de alterações na relação do edificado com a frente de 
mar, através da sua pedonalização e racionalização do corredor viário, mantendo intactas 
todas as acessibilidades e serventias locais. 

Neste contexto, o traçado viário da Avenida 25 de Abril junto da área central A3, é objeto 
retificação por meio de “ripagem” do eixo existente, quebrando a monotonia do 
alinhamento e aproximando-o da malha urbana da cidade, libertando desta forma espaço na 
sua frente para a criação de uma grande praça pedonal na frente de mar e a formalização de 
um novo nó viário que permitirá uma melhor distribuição do tráfego a partir do miolo 
urbano, na continuação da Rua Dr. Melo e Simas, e também nas deslocações Norte ou Sul do 
corredor, criando-se assim uma nova rótula central que permitirá a inversão dos sentidos de 
tráfego, evitando-se assim deslocações mais extensas sobre o corredor principal. 

Situada no junto ao limite Norte da área programada, importa destacar a intervenção no 
espaço envolvente ao Tribunal e Terminal de Passageiros, através da reformulação da grande 
rotunda oval para uma rotunda mais compacta que se inscreve na primeira, mantendo todas 
as ligações existentes e a mesma capacidade de distribuição de tráfego, possibilitando 
simultaneamente um menor consumo de espaço pelo sistema viário e o consequente e obvio 
aproveitamento para a formalização de um novo espaço público de qualidade.  

No que diz respeito às ligações viárias externas ao corredor regional interno da área de 
intervenção, destaca-se, para além dos eixos alimentadores a Sul e Norte pela ER 2-2ª e pela 
Avenida Gago Coutinho e Rua Conde D´Avila (a Sul), apresentam-se como principais portas 
de entrada no sector intermédio, o eixo da Rua Dr. Melo e Simas, anteriormente descrito, a 
Rua Consul D´Abney como principal eixo alimentador radial e a Rua Conselheiro Medeiros a 
partir do Largo de S. Francisco.  

Relativamente às ligações viárias secundárias que processam localmente as transferência de 
tráfego entre o corredor marginal da Avenida 25 de Abril e o eixo interior da Rua Serpa Pinto-
Rua Almeida Garret, mantêm-se em funcionamento, embora condicionado ao tráfego local, 
as ligações viárias da Travessa da Boa viagem, do Poiso Novo e do Montorro.  



Para além das ligações referidas, destaca-se igualmente a proposta de supressão de 
circulação rodoviária através do canal de ligação com o Largo Duque de Ávila, permitindo a 
continuidade do espaço pedonal para a frente de mar. 

 
Estacionamento 

O adequado dimensionamento da oferta de estacionamento ao longo da área de intervenção 
é fundamental para assegurar o funcionamento equilibrado do seu sistema de mobilidade e 
transportes como do pleno usufruto dos espaços públicos de qualidade junto à frente de 
mar. 

Uma oferta insuficiente de estacionamento conduzirá à acumulação de veículos junto aos 
parques e principais bolsas de estacionamento como promove um aumento de circulação 
automóvel ao longo do corredor e as eventuais congestionamento nas vias alimentadoras, 
mas estacionamento em excesso também significa consumo inútil e utilização indevida de 
espaço, custos acrescidos para a manutenção de espaços não utilizados e sobretudo a 
geração de um maior número de viagens em transporte individual. Dimensionar 
equilibradamente a oferta de estacionamento promove a mobilidade sustentável, evitando o 
aumento da circulação em transporte individual e a consequente criação de perturbações. 

Dentro deste enquadramento, foi previsto como principal alteração a desafetação de toda a 
oferta de estacionamento paralelo à via que se localiza ao longo do passeio Nascente da 
Avenida 25 de Abril, permitindo assim um enquadramento paisagístico de maior qualidade e 
desafogo, ao mesmo tempo que se promove uma melhor fluidez e desempenho do tráfego 
na circulação do sentido Sul – Norte do corredor regional.  

 

Fig. 13_Rampa pedonal- Rua Serpa Pinto e Av. 25 de Abril 

Neste sentido foi incrementada a oferta de estacionamento com disposição perpendicular à 
via, junto ao passeio Poente e ao edificado, onde se localizam as funções urbanas, usufruindo 
assim do aumento do passeio e do consequente reforço da segurança pedonal. 

Foi igualmente alvo de especial atenção, a reconfiguração e aumento da oferta de 
estacionamento ao longo da Rua José Azevedo através da materialização de novos lugares 
em disposição perpendicular relativamente ao eixo da via, possibilitando simultaneamente 
um aumento do conforto de circulação e um menor impacto derivado do maior facilidade do 
processamento das entradas e saídas do estacionamento. 
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Mobilidade e Segurança Pedonal 

Numa estratégia de mobilidade, é fundamental que os modos suaves (ciclável e pedonal) 
sejam entendidos como uma parte integrante da mobilidade, ao mesmo tempo que 
contribuem para fomentar a mobilidade inclusiva e também qualificar o tempo de lazer. 
Estes sistemas têm a dupla vantagem de possibilitar deslocações com menores índices de 
poluição e, simultaneamente, contribuir para a diminuição do tráfego automóvel. No âmbito 
da mobilidade sustentável, será dada particular atenção ao desenho urbano e à articulação 
do espaço de uso comum com a sua utilização como espaço canal de mobilidade pedonal e 
ciclável. 

 

VII.   Intervenção no Edificado Existente 

A intervenção e reabilitação do parque edificado assumem particular relevância na 
intervenção uma vez que a cidade também se faz com edifícios.   

Atendendo á morfologia urbana característica desta área da cidade, existem inúmeros 
problemas e patologias no parque edificado, visível no estado de conservação, condições de 
salubridade, infraestruturas desadequadas e ultrapassadas bem com um conjunto de 
edifícios dissonantes, incluindo ampliações, demolições parciais que no seu todo em nada 
contribuem para uma imagem coerente e de acordo com a arquitetura tipo da cidade da 
Horta. 

Verificam-se ainda algumas descontinuidades nas frentes urbanas, apresentando alguns 
quarteirões défice de consolidação na sua imagem e massa construída, exigindo uma 
intervenção disciplinadora ao nível de alinhamentos volumétricos e de cérceas. 

A proposta de intervenção no parque edificado partiu da identificação e classificação de um 
conjunto de edifícios de acordo com a sua importância, estado de conservação, localização 
atribuindo-lhe seguidamente um grau de intervenção. 

 
7.1 Classificação do Edificado 

Edifícios classificados ou em vias de classificação 

Caracterização: Edifícios de características singulares e de elevado valor patrimonial, 
arquitetónico e histórico; 
Ação: Intervenção ao nível de restauro e reabilitação 
 

Edifícios de conjunto 

Caracterização: Edifícios sem valor intrínseco especifico, salvo o que resulta da sua 
contribuição ao acompanhamento de outros edifícios, constituindo assim conjuntos que 
materializam o cenário urbano: 
Ação: Intervenção ao nível de Reabilitação e beneficiação 



 
Edifícios Dissonantes 

Caracterização: Aqueles que pela sua
composição, volumetria ou cores 
entram em conflito com os edifícios 
confinantes ou com o espaço urbano, 
no sentido de minimizar o seu impacte 
negativo, procurou-se que a 
intervenção nos edifícios dissonantes 
promoveu-se sempre que possível a 
sua reintegração no parque urbano 
através de medidas construtivas 
executados de acordo com: 
- Manual de Restauro e 
Recuperação/Guia do Construtor 
Zona Antiga da Cidade da Horta, designadamente através da alteração de pinturas, materiais 
de construção, eliminação de 
Ação: Intervenção ao nível da beneficiação, demolição e substituição
 
 
 
Edifícios Devolutos 

Caracterização: Edifícios que se 
encontram em mau estado de 
conservação e desocupados;
Ação: Intervenção ao nível da 
beneficiação, demolição e 
 
De acordo com os objetivos
de Urbanização da Horta, 
identificaram-se os edifícios devolutos 
existentes na área de intervenção a 
reabilitar, no sentido de propor a 
implementação de novos usos que 
potenciem a sua utilização pela 
comunidade e a animação o centro 
histórico, como é o caso do novo Posto 
de Turismo. 

 
Elementos Dissonantes 

 
Identificaram-se um conjunto de 
elementos construtivos dissonantes, de 
acordo com o Manual de Restauro e 
Recuperação/Guia do Construtor 
Zona Antiga da Cidade da Horta. 
Propõe-se uma intervenç

Caracterização: Aqueles que pela sua 
composição, volumetria ou cores 
entram em conflito com os edifícios 

antes ou com o espaço urbano, 
o sentido de minimizar o seu impacte 

se que a 
intervenção nos edifícios dissonantes 

se sempre que possível a 
ção no parque urbano 

através de medidas construtivas 
executados de acordo com:  

Manual de Restauro e 
Recuperação/Guia do Construtor - 
Zona Antiga da Cidade da Horta, designadamente através da alteração de pinturas, materiais 
de construção, eliminação de corpos salientes; 
Ação: Intervenção ao nível da beneficiação, demolição e substituição 

Caracterização: Edifícios que se 
encontram em mau estado de 
conservação e desocupados; 
Ação: Intervenção ao nível da 
beneficiação, demolição e substituição 

De acordo com os objetivos do Plano 
de Urbanização da Horta, 

se os edifícios devolutos 
existentes na área de intervenção a 
reabilitar, no sentido de propor a 
implementação de novos usos que 
potenciem a sua utilização pela 
comunidade e a animação o centro 

mo é o caso do novo Posto 

se um conjunto de 
elementos construtivos dissonantes, de 
acordo com o Manual de Restauro e 
Recuperação/Guia do Construtor - 
Zona Antiga da Cidade da Horta. 

se uma intervenção de 

Zona Antiga da Cidade da Horta, designadamente através da alteração de pinturas, materiais 
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requalificação e homogeneização das frentes urbanas ao nível cromático, painéis 
publicitários, localização de aparelhos de ar condicionado, ocupação de via pública, etc. 

 

7.2 Medidas Corretivas 
 
Nas medidas reguladoras, para além de medidas corretivas de carater mais pontual a aplicar 
em determinados edifícios, prevê-se a construção de novos edifícios nalguns locais como 
forma de corrigir descontinuidades urbanas, preenchendo vazios existentes em 
determinadas áreas funcionais nesta área da cidade.   

Pretende-se introduzir pontualmente edifícios capazes de acolher serviços ou institutos 
associadas á investigação oceanográfica, monotorização e documentação da biodiversidade 
característica da ilha associada a extensa plataforma marítima continental poderão assumir-
se como polos dinamizadores capazes de atrair a curiosidade de investigadores, turistas, 
promovendo simultaneamente uma sensibilização e envolvimento da população local para 
estas temáticas.  

Prever ações que deem resposta a estas deficiências contribuirá decisivamente para 
revitalizar as atividades económicas da cidade, que criarão condições para uma fixação mais 
efetiva de novas pessoas, promovendo a renovação do tecido social através da fixação de 
novas populações. 

 
Relativamente aos graus de intervenção no parque edificado, estes serão executados da 
seguinte forma: 

Restauro 

Ações e obras especializadas necessárias á conservação e consolidação de uma edificação, 
assim como á preservação ou reposição da sua conceção original ou correspondente aos 
momentos mais significativos da sua história; 

Reabilitação 

Ações e obras destinadas á recuperação de uma edificação, resolvendo anomalias 
construtivas, funcionais, higiénicas e de segurança, procedendo a uma modernização que 
melhore o seu desempenho face aos atuais níveis de exigência, com eventual reorganização 
do espaço interior e manutenção da conceção original do espaço estrutural básico e do 
aspeto exterior; 

Beneficiação 

Ações e obras destinadas à recuperação de uma edificação, resolvendo anomalias 
construtivas, funcionais, higiénicas e de segurança, procedendo a uma modernização que 
melhore o seu desempenho até próximo dos atuais níveis de exigência, com eventual 
reorganização do espaço interior e manutenção da conceção original do espaço estrutural 
básico e do aspeto exterior; 

Substituição 



Ações e obras destinadas à qualificação de um edifício visando a reaquisição da sua coerência 
arquitetónica, adulterada, ou a melhoria da sua integração urbana através da modificação da 
composição, volumetria, materiais ou cores; 

Demolição 

Obras de destruição de uma edificação (ou anexo) existente sem previsão de construção (ou 
anexo) nova. 

 

7.3 Identificação de Frentes Urbanas 
 
Frente Urbana a Preservar 

Frente urbana com alinhamentos bem definidos, maioritariamente constituída por edifícios 
de conjunto, a classificar ou classificados.  

Frente Urbana a Consolidar 

Frente urbana com alinhamentos irregulares, definidos maioritariamente por muros de limite 
tardoz de propriedades, incluindo por vezes também edifícios devolutos, dissonantes, 
logradouros livres de construção ou com anexos. 

No plano foram identificadas e classificadas as seguintes frentes urbanas a consolidar: 

Frente urbana caracterizada pela existência de um vazio constituído por um logradouro, e 
por armazém que não contribui para o correto enquadramento urbanístico da Igreja da 
Angústias.  

Propõe-se a demolição do armazém e consequente construção de um edifício alinhado com 
os outros edifícios existentes na frente urbana. 

 

 
F11_ Quarteirão do atual Banco de Portugal /Futuro núcleo museológico das comunicações 



Frente urbana marcada por uma forte irregularidade do seu traçado, e pela existência de 
uma série de edifícios dissonantes, correspondentes 
ou anexos. 

Propõe-se a demolição de alguns desses edifícios dissonantes de modo a obter o espaço 
necessário para a construção de uma nova frente urbana, constituída por edifícios para 
equipamentos, habitação e comércio.

 
F13_ Quarteirão na Av. 25 de Abril (Troço compreendido entre a Travessa da Boa Viagem e o 
Largo Duque D´Ávila e Bolama)
 
Frente urbana marcada pela existência de uma série de edifícios dissonantes, relativamente 
recentes, onde se propõem a construção de
espaços intersticiais existentes.

F14_ Quarteirão na Av. 25 de Abril (o Largo Duque D´Ávila e Bolama e a Travessa do Poiso 
Novo) 

Frente urbana marcada por uma forte irregularidade do seu traçado, e pela existência de 
uma série de edifícios dissonantes, correspondentes em grande parte dos casos a garagens 

se a demolição de alguns desses edifícios dissonantes de modo a obter o espaço 
necessário para a construção de uma nova frente urbana, constituída por edifícios para 
equipamentos, habitação e comércio. 

Quarteirão na Av. 25 de Abril (Troço compreendido entre a Travessa da Boa Viagem e o 
Largo Duque D´Ávila e Bolama) 

Frente urbana marcada pela existência de uma série de edifícios dissonantes, relativamente 
recentes, onde se propõem a construção de novos edifícios de habitação e comércio nos 
espaços intersticiais existentes. 

Quarteirão na Av. 25 de Abril (o Largo Duque D´Ávila e Bolama e a Travessa do Poiso 

Frente urbana marcada por uma forte irregularidade do seu traçado, e pela existência de 
em grande parte dos casos a garagens 

se a demolição de alguns desses edifícios dissonantes de modo a obter o espaço 
necessário para a construção de uma nova frente urbana, constituída por edifícios para 

Quarteirão na Av. 25 de Abril (Troço compreendido entre a Travessa da Boa Viagem e o 

Frente urbana marcada pela existência de uma série de edifícios dissonantes, relativamente 
novos edifícios de habitação e comércio nos 

 

Quarteirão na Av. 25 de Abril (o Largo Duque D´Ávila e Bolama e a Travessa do Poiso 



Frente urbana caracterizada pela existência de logradouros relativamente livres 
construção, um edifício dissonante de 5 pisos, e um edifício devoluto. 

 
Propõem-se a construção de um novo edifício para Pousada de Juventude nesse logradouro 
livre, que procura minimizar o impacto negativo do edifício dissonante, e a reabilitação do 
edifício devoluto para novo Posto de Turismo, criando
de vida urbana. 

 
 

8 Plano de Execução e de Sustentabilidade Financeira
 

O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto
nº 380/99, de 22 de Setembro, republicado pelo Decreto
prevê, entre figuras e sistemas de execução dos planos municipais de ordenamento do 
território, nos seus artigos 119.º e 120.º, a figura da unidade de execução. 

Enquanto mecanismo de execução de plano municipal de ordenamento do território, não 
constituirá uma figura de planeamento, mas com maior acuidade se situará entre plano e a 
gestão urbanística; 

A unidade de execução reforça as competências do Município em mat
execução coordenada e programada dos planos que este aprova e de um urbanismo de 
parcerias, com ganhos de tempo, e determina para os particulares o dever de concretizarem 
e adequarem as suas pretensões às metas e prioridades dos planos;

A unidade de execução prevê a realização de operações urbanísticas integradas e de 
conjunto sobre vários prédios, impedindo a realização de operações urbanísticas isoladas e 
pontuais, desligadas de uma visão global e coerente da ocupação, uso e transforma
espaço; 

A delimitação das Unidades de Execução decorre necessidade de proceder à reformulação 
daquela área que apresenta uma estrutura urbana desarticulada, resultante da sobreposição 

Frente urbana caracterizada pela existência de logradouros relativamente livres 
construção, um edifício dissonante de 5 pisos, e um edifício devoluto.  

se a construção de um novo edifício para Pousada de Juventude nesse logradouro 
livre, que procura minimizar o impacto negativo do edifício dissonante, e a reabilitação do 

difício devoluto para novo Posto de Turismo, criando-se assim novos elementos geradores 

Plano de Execução e de Sustentabilidade Financeira

O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto
nº 380/99, de 22 de Setembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, 
prevê, entre figuras e sistemas de execução dos planos municipais de ordenamento do 
território, nos seus artigos 119.º e 120.º, a figura da unidade de execução.  

quanto mecanismo de execução de plano municipal de ordenamento do território, não 
constituirá uma figura de planeamento, mas com maior acuidade se situará entre plano e a 

A unidade de execução reforça as competências do Município em matéria de promoção da 
execução coordenada e programada dos planos que este aprova e de um urbanismo de 
parcerias, com ganhos de tempo, e determina para os particulares o dever de concretizarem 
e adequarem as suas pretensões às metas e prioridades dos planos; 

A unidade de execução prevê a realização de operações urbanísticas integradas e de 
conjunto sobre vários prédios, impedindo a realização de operações urbanísticas isoladas e 
pontuais, desligadas de uma visão global e coerente da ocupação, uso e transforma

A delimitação das Unidades de Execução decorre necessidade de proceder à reformulação 
daquela área que apresenta uma estrutura urbana desarticulada, resultante da sobreposição 

Frente urbana caracterizada pela existência de logradouros relativamente livres de 

se a construção de um novo edifício para Pousada de Juventude nesse logradouro 
livre, que procura minimizar o impacto negativo do edifício dissonante, e a reabilitação do 

se assim novos elementos geradores 

Plano de Execução e de Sustentabilidade Financeira 

O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei 
Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, 

prevê, entre figuras e sistemas de execução dos planos municipais de ordenamento do 

quanto mecanismo de execução de plano municipal de ordenamento do território, não 
constituirá uma figura de planeamento, mas com maior acuidade se situará entre plano e a 

éria de promoção da 
execução coordenada e programada dos planos que este aprova e de um urbanismo de 
parcerias, com ganhos de tempo, e determina para os particulares o dever de concretizarem 

A unidade de execução prevê a realização de operações urbanísticas integradas e de 
conjunto sobre vários prédios, impedindo a realização de operações urbanísticas isoladas e 
pontuais, desligadas de uma visão global e coerente da ocupação, uso e transformação do 

A delimitação das Unidades de Execução decorre necessidade de proceder à reformulação 
daquela área que apresenta uma estrutura urbana desarticulada, resultante da sobreposição 
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de várias intenções de épocas distintas que, presentemente, não tornam clara a leitura 
coerente do espaço. 

8.1 Critérios de delimitação da unidade de execução 
 
As unidades e execução (UE) propostas, tem como principal objetivo a exequibilidade da 
proposta, sempre assente no conhecimento da realidade do Faial com as suas dinâmicas e 
limitações, nomeadamente: 

���� Inexistência de um parceiro de grande dimensão (e.g., promotor imobiliário com 

intervenção âncora prevista para a zona a requalificar) que pudesse gerar mais-valias 

imobiliárias suficientes para financiar a requalificação do espaço público; 

���� Nível de actividade económica da zona assente em pequenas unidades, sendo previsível 

que o impacto da requalificação não traga aumento de volume de negócios suficiente 

para justificar uma intervenção que esteja muito para lá do âmbito de uma reformulação 

da normativa urbanística e da reabilitação das infra-estruturas existentes. 

 
Neste sentido julgamos aconselhável diminuir a dependência com parcelas que incluem o 
sector privado quer nos aspetos mais formais quer ainda das receitas previstas.  

Pelo contrário propõe-se uma autonomização das EU em fundamentalmente pela 
classificação da propriedade (publica ou privada) com o recurso a uma perequação indirecta 
assegurando assim a exequibilidade na implementação da proposta maximizando a sua 
flexibilidade em função do interesse e capacidade de execução por parte do Município. 

Deste modo, a solução urbanística de base, conforme resulta da respectiva planta propõe a 
execução de oito operações urbanísticas (anexo 2) associadas à reconfiguração viária e às 
demais infra-estruturas da área de intervenção, de acordo com as regras consagradas no 
PDM em vigor. 

No caso concreto da proposta, propõe-se 4 UE cuja iniciativa financeira da CMH torna-se 
preponderante. Estas EU não terão retorno financeiro directo imediato, contudo a CMH não 
deixará de vir a ser recompensada no futuro pelos benefícios resultantes das outras EU onde 
as compensações relativas à edificabilidade acrescida que é conferida no âmbito da unidade 
de execução assume mais evidencia, havendo assim uma perequação indirecta. 

 

8.2. Sistema de Execução  
 
O desenvolvimento das operações urbanísticas deverá ser executado através do Sistema de 
Cooperação previsto no artigo 123.º do RJIGT, uma vez que a execução desta UE é de 
iniciativa do município com cooperação dos particulares interessados, actuando 
coordenadamente, de acordo com a programação estabelecida pelo Município e nos termos 
do adequado instrumento contratual. 
 
A unidade de execução, nos termos do artigo 120º, n.º 2 do RJIGT, assegurar um 
desenvolvimento urbano harmonioso e a justa repartição de benefícios e encargos pelos 
proprietários abrangidos, assim como integrar as áreas a afectar a espaços públicos ou 
equipamentos previstos, não impedindo no entanto que o Município não preveja realizar 
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meios financeiros adicionais para a execução das infra-estruturas urbanísticas previstas, 
conforme determina o artigo 137.º do RJIGT. 
 
 

8.3. Faseamento 
 
Como referido, a divisão da área de intervenção em Unidades de Execução torna razoável 
organizar o faseamento segundo as mesmas e em simultâneo garante-se sempre a 
capacidade de se ajustar a qualquer outro faseamento, fruto de possíveis dinâmicas futuras. 
 
Assim, julga-se que o motor na implementação da proposta será inevitavelmente a CMH, 
através da sua acção directa nas quarto EU, onde se prevê serem as geradoras de novas 
dinâmicas, capazes de influenciar todo o espaço urbano. 
 
A execução destas EU são independentes, podendo ser executadas de acordo com a 
capacidade da CMH. 
 
 

8.4. Potenciais Parceiros / Proejctos Âncora  

Conscientes da necessidade de encontrar novas dinâmicas, numa cidade cuja relação e 
influência no “triângulo” deverá assumir novo protagonismo e centralidade e por outro lado 
na necessidade de encontrar atores capazes de sustentarem financeiramente as iniciativas, 
procuramos trazer no âmbito do conjunto das propostas, a instalação de ocupações 
financeiramente auto-sustentáveis como também com uma capacidade de influencia a nível 
global do arquipélago e mais especificamente no conjunto das ilhas mais próximas, 
nomeadamente S.Jorge e Pico, beneficiando directamente a área onde se inserem, a saber: 
 
 
���� Universidade dos Açores (Ministério da ciência, tecnologia e ensino superior) 

Centro de Documentação Oceanográfica 
���� Direção regional da juventude 

Pousada de Juventude 
���� Secretaria Regional do Turismo e Transportes 

Nova loja de atendimento turístico 
Participação na construção do recinto da semana do mar 

���� Secretaria Regional da Educação, Ciência e Cultura  
Skatepark 

Núcleo Museológico das Comunicações 

���� Concessão da exploração dos parques de estacionamento públicos a empresa privada. 
Participação na construção dos parqueamentos á superfície inseridas na área da 
proposta. 

 
 
 



 
 
 

8.5. Modelos de Financiamento  

 
Para fazer face aos investimentos previstos, poderá vir a constituir-se um Fundo de 
Investimento Imobiliário que deverá estudar os diferentes modelos de financiamento, 
alternativos ou complementares, tais como: 
 
� Financiamento público directo, suportado por dotações directas do Governo Regional e 

da CMH ao longo do período previsto para as intervenções. Esta alternativa será a mais 
tradicional e directa mas poderá estar condicionada às disponibilidades orçamentais a 
curto/médio prazo. 

� Financiamento público indirecto, suportado por contratos-programa celebrados entre o 
Estado e a CMH ou por aval o Estado, sobre os quais serão angariados os financiamentos 
necessários, incluindo junto do BEI. Esta alternativa pressupõe a manutenção da 
responsabilidade pela cobertura financeira dos projectos integralmente na esfera pública 
mas poderá permitir um maior diferimento do esforço financeiro mediante o recurso a 
contratos-programa e/ou aval do Estado com duração longa (10 a 20 anos). 

� Financiamento privado, suportado por contractos de concessão, ou outros, celebrados 
entre a CMH e os privados, ao abrigo dos quais será transferido o risco de construção e de 
disponibilização dos projectos para o sector privado mediante o pagamento de uma 
contrapartida CMH pela respectiva utilização a longo prazo. Esta alternativa permite não 
apenas diferir o esforço financeiro do sector público por prazos muito alargados (até 99 
anos), compatíveis com a vida útil dos activos objecto de intervenção, mas também 
transferir o risco inerente à construção e manutenção dos projectos para o sector 
privado, particularmente em áreas em que a gestão privada se revela mais eficiente, 
sendo ainda possível prever com maior certeza o esforço financeiro final a suportar pelo 
Estado. 

� Financiamento privado puro, em que não apenas o risco de construção e disponibilização 
dos projectos será transferido para o sector privado mas também o risco comercial de 
exploração dos mesmos. Esta alternativa permite libertar o Estado da responsabilidade 
financeira pela execução dos projectos mas será apenas aplicável àqueles que, pela sua 
natureza, sejam passíveis de rentabilização comercial. 

� Recurso a incentivos comunitários, nomeadamente o acesso ao programa de 
financiamento de revitalização urbana como o programa JESSICA do Banco Europeu de 
Investimento, que se destinam ao apoio de iniciativas no âmbito do desenvolvimento 

Acções previstas implementar
Unidade 

Execução

Parceiros

A1.1-A1.7 Requalificação do Parque Vitorino Nemésio 01 CMH

A2.1-A2.8 Requalificação da área envolvente do Tribunal
02

CMH/Concessionária da exploração do 

estacionamento

A4.1-A4.26 Requalificação Urbana da Frente Maritima
03-04

CMH/Concessionária da exploração do 

estacionamento

A7.3 Pousada da Juventude 07 Direcção regional da juventude

A7.4 Posto de Turismo
07

Secretaria Regional do Turismo e 

Transportes

A6.1 Centro de Documentação Oceanográfica
06

Universidade dos Açores (Ministério da 

ciência, tecnologia e ensino superior)

A6.2 Núcleo Museológico das Comunicações
06

Secretaria Regional da Educação, Ciência e 

Cultura

Projecto de Requalificaçãoda Frente de Mar da Cidade da Horta

Identificação das principais Acções vs. Parceiros
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urbano através dos Fundos de Desenvolvimento Urbano, abrangendo igualmente a 
concessão de empréstimos e de concessão de garantias. 

 
 
 

8.6. Incentivos Fiscais   
 

De forma complementar poderá se implementar determinadas incentivos, atribuídos sob a 
forma de isenções, reduções ou aplicação de taxas reduzidas em alguns dos impostos, que 
ajude a estimular o sector privado nos objectivos de renovação urbana que se pretende, 
nomeadamente: 
 
�  A Urbhorta EEM, entidade gestora da ARU da Horta previstos no novo regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana - Decreto-lei 307/2009 de 23 de Outubro. 
� Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), neste âmbito, há que considerar os dois regimes 

em vigor: 
� Isenção nos 2 anos subsequentes ao final da obra de reabilitação aplicável a toda a 

cidade; 
� Isenção por 5 anos, renovável por mais 5, aplicável nas áreas de reabilitação urbana ou 

em toda a cidade no caso de imóveis com rendas susceptíveis de actualização nos termos 
do NRAU. 

� Imposto Municipal sobre as Transmissões (IMT), neste âmbito, há que considerar os dois 
regimes em vigor: 

� Isenção, aplicável a toda a cidade, se forem iniciadas obras de reabilitação nos 2 anos 
posteriores à aquisição; 

� Isenção apenas nas áreas de reabilitação urbana, na primeira transmissão posterior à 
reabilitação. 

� IRS 
� Dedução à colecta de 30%dos encargos com a reabilitação urbana, até ao limite 
� de €500; 
� Mais-valias decorrentes da alienação de imóveis tributadas a 5%; 
� Rendimentos prediais tributados à taxa de 5%, quando inteiramente decorrentes de 

arrendamento. 
� IRC 
� Isenção dos rendimentos obtidos, desde que 75% dos seus activos sejam de bens imóveis 

sujeitos a acções de reabilitação. 
� IVA 
� Aplicação da taxa reduzida de 5% nas áreas de reabilitação urbana, zonas de intervenção 

das SRU's e zonas históricas ou em toda a cidade no caso de obras realizadas no âmbito 
dos programas de comparticipação; 

� Aplicação da taxa reduzida de 5%, não abrangendo os materiais incorporados, salvo se o 
respectivo valor não exceder 20% do valor global da prestação de serviços, para obras de 
beneficiação, remodelação renovação restauro, reparação ou conservação de imóveis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.7. Quadro de Areas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Totais

Área total da intervenção m
2 231.261,00       

Área do projecto de requalificação da frente 

maritima da cidade da Horta- 2ª fase

m
2 13.218,00          

Área edificada existente m
2 61.576,00          

Área Edificada nova m
2 4.359,00            

Circulação viária existente m
2 12.937,00          

Circulação viária Condicionada m
2 6.374,00            

Circulação viária nova/requalificada - 

Betuminoso

m
3 4.688,00            

Passeios existentes m
2 13.572,00          

Passeios novos m
2 18.601,00          

Área de estadia existente m
2 8.489,00            

Área de esplanada m
2 445,00                

Estacionamento automóvel existente m
2 1.648,00            

Estacionamento automóvel novo m
2 3.321,00            

Áreas Verdes existentes m
2 39.776,00          

Áreas Verdes novas m
2 16.653,00          

Área total intervencionada 192.439,00       

Extensão da Ciclovia ml 1.925,00            

Quadro de áreas

Projecto de Requalificaçãoda Frente de Mar da Cidade da Horta

Projecto de Requalificaçãoda Frente de Mar da Cidade da Horta

Projecção de Receitas
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7

Concessão/Exploração de espaços 

Comerciais 43.200,00 € 44.064,00 € 44.945,28 €   45.844,19 €   46.761,07 €   47.696,29 €   48.650,22 €   

Taxas urbanisticas decorrentes  das 

novas construções -  €           -  €           34.200,00 €   127.524,00 € 250.254,48 € 255.259,57 € 260.364,76 € 

Concessão de estacionamento à 

superficie -  €           47.702,40 € 48.656,45 €   49.629,58 €   50.622,17 €   51.634,61 €   52.667,30 €   

Total das Receitas Anuais 43.200,00 € 91.766,40 € 127.801,73 € 222.997,76 € 347.637,72 € 354.590,47 € 361.682,28 € 

Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Totais

49.623,22 €   50.615,69 €   51.628,00 €   52.660,56 €   53.713,77 €   54.788,05 €   55.883,81 €   57.001,48 €   747.075,61 €    

265.572,06 € 270.883,50 € 276.301,17 € 281.827,19 € 287.463,73 € 293.213,01 € 299.077,27 € 305.058,81 € 3.206.999,55 € 

53.720,65 €   54.795,06 €   55.890,96 €   57.008,78 €   58.148,96 €   59.311,94 €   60.498,18 €   61.708,14 €   761.995,19 €    

368.915,93 € 376.294,25 € 383.820,13 € 391.496,53 € 399.326,46 € 407.312,99 € 415.459,25 € 423.768,44 € 4.716.070,35 € 



8.8. Estimativa Total de Custo da Intervenção 

 
 
 
 

10. Anexos 

9.1. Rede de Instalações Eléctricas e Telecomunicações  

Pretende-se com este documento, definir as condições das Infra Estruturas Elétricas e de 
Telecomunicações a estabelecer na Requalificação da Frente de Mar da Cidade da Horta, no 
Faial. 

O presente concurso tem por finalidade requalificar o espaço público referido em epígrafe, 
com Infraestruturas Elétricas de Baixa Tensão, de Iluminação Pública e de telecomunicações, 
tendo como pressuposto o programa preestabelecido, as necessidades básicas de utilização e 
de funcionalidade, sem perder de vista os aspetos regulamentares em vigor, de modo a que 
no essencial a segurança seja total – “ Sistema de proteção às pessoas e aos equipamentos”. 

Pretende-se que a memória descritiva, bem como as peças desenhadas, contribuam para a 
orientação geral do trabalho a realizar. 

Nas infra-estruturas constam as seguintes instalações: 
� Rede de Distribuição em Baixa Tensão; 
� Rede de Iluminação Pública; 
� Rede de Tubagens para Proteção da Rede de Baixa Tensão e Iluminação Pública; 
� Rede de Iluminação Decorativa; 
� Rede Pública de Tubagens. 
 
 
Normas e Regulamentos 
 
Neste conceito integrado de segurança, dar-se-ão cumprimento às disposições Nacionais 
Regulamentares para cada um dos espaços em análise e à falta de legislação nacional, serão 
adotados os sistemas e critérios mais comuns, utilizados nas legislações europeias: 
 

Encargos

Unidade de 

Execução 1

Unidade de 

Execução 2

Unidade de 

Execução 3

Unidade de 

Execução 4

Unidade de 

Execução 5

Unidade de 

Execução 6

Unidade de 

Execução 7

Unidade de 

Execução 8

Totais

Área total intervencionada (m
2
) 50.351,00        17.762,00        31.973,00         39.142,00          17.368,00          15.346,00          11.280,00          9.217,00            192.439,00        

Demolições e indemnizações 6.000,00 €          18.000,00 €       10.660,00 €        8.480,00 €           -  €                      15.050,00 €         1.520,00 €           -  €                      59.710,00 €         

Espaços Comerciais -  €                    -  €                    242.000,00 €     -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      242.000,00 €       

Circulação viária Condicionada -  €                    -  €                    130.140,00 €     153.810,00 €       -  €                      2.880,00 €           -  €                      -  €                      286.830,00 €       

Circulação viária nova/requalificada - Betuminoso -  €                    75.660,00 €       8.070,00 €          28.620,00 €         -  €                      -  €                      17.280,00 €         11.010,00 €         140.640,00 €       

Passeios novos -  €                    35.840,00 €       519.015,00 €     71.015,00 €         1.680,00 €           3.150,00 €           11.235,00 €         9.100,00 €           651.035,00 €       

Área de esplanada -  €                    -  €                    89.000,00 €        -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      89.000,00 €         

Estacionamento automóvel novo -  €                    59.400,00 €       74.925,00 €        12.330,00 €         -  €                      -  €                      2.790,00 €           -  €                      149.445,00 €       

Áreas Verdes novas 544.000,00 €     468.044,00 €     120.360,00 €     -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      1.132.404,00 €   

Redes de Drenagem Domésticas 5.250,00 €          15.225,00 €       69.150,00 €        44.400,00 €         -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      134.025,00 €       

Redes de Drenagem Pluvial 18.600,00 €       19.623,00 €       85.746,00 €        55.056,00 €         -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      179.025,00 €       

Redes de águas 15.000,00 €       15.825,00 €       69.150,00 €        44.400,00 €         -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      144.375,00 €       

Redes eléctricas 180.000,00 € 150.000,00 € 540.000,00 € 420.000,00 € -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      1.290.000,00 €   

Equipamentos urbanos e sinalética 11.428,57 € 12.057,14 € 92.200,00 € 59.200,00 € -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      174.885,71 €       

Custo total da intervenção 780.278,57 €     869.674,14 €     2.050.416,00 €  897.311,00 €       1.680,00 €           21.080,00 €         32.825,00 €         20.110,00 €         4.673.374,71 €   

Beneficios

Concessão/Exploração de espaços Comerciais -  €                    -  €                    43.200,00 €        -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      43.200,00 €         

Taxas urbanisticas decorrentes  das novas construções

-  €                    -  €                    -  €                    -  €                      34.200,00 €         92.640,00 €         120.180,00 €       -  €                      247.020,00 €       

Concessão de estacionamento à superficie 11.184,00 €       12.672,00 €       15.984,00 €        7.267,20 €           -  €                      -  €                      595,20 €               -  €                      47.702,40 €         

Total das Receitas Anuais 11.184,00 €       12.672,00 €       59.184,00 €        7.267,20 €           34.200,00 €         92.640,00 €         120.775,20 €       -  €                      337.922,40 €       

Projecto de Requalificaçãoda Frente de Mar da Cidade da Horta

Estimativa de Custos
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� Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT);  
� Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação e de 

Seccionamento (RSSPTS); 
� Conformidade do material com a marca CE; 
� Normas Portuguesas NP e Normas Europeias EN aplicáveis, as recomendações técnicas da 

CEI, do CENELEC e demais regulamentação aplicável;  
� Ligação de Postos de Transformação de Clientes de Média Tensão – Regras a observar 

pelos Clientes – Soluções Técnicas Normalizadas, da EDA Distribuição; 
� Ligação de Clientes de BT – Soluções Técnicas Normalizadas, da EDA Distribuição; 
� Manual do ITED (Anacom – 2ª Edição); 
� Regras Técnicas das Instalações Eléctricas de Baixa Tensão (RTIEBT); 
� Conformidade do material com a marca CE; 
� Normas Portuguesas NP e Normas Europeias EN aplicáveis, as recomendações técnicas da 

CEI e demais regulamentação aplicável; 
� Manual ITUR (Anacom – 1ª Edição), no aplicável na requalificação de áreas urbanas 

históricas com condicionantes; 
 

e, ainda, as determinações das entidades reguladoras e licenciadoras: 
 

� EDA Distribuição e respetivas Áreas de Rede; 
� Direção Geral de Energia DGE e respetiva DRE. 
 
 

Instalações Eléctricas 
 
Rede de Distribuição de Média Tensão 

A rede de distribuição em média tensão fará a interligação entre os Postos de Transformação 
a construir e a rede de média tensão existente. Será enterrada, estrategicamente colocada 
ao longo dos arruamentos e da marginal, de modo a abastecer as instalações. 

Os Postos de Transformação serão fisicamente integrados nos edifícios novos. 
 
Rede de Distribuição de Baixa Tensão 

Será considerada nesta intervenção a alimentação a todos os pontos de entrega de energia 
novos na área da intervenção, nomeadamente os novos edifícios a construir, os novos 
quiosques, s novos armários de iluminação decorativa e eventos, indicando-se a possível 
rede de canalizações de alimentação aos mesmos, sendo no entanto a sua definição e 
implantação final a ser confirmada pelo distribuidor público local (EDA). 

 

A rede de distribuição em baixa tensão será concebida tomando em linha de conta as 
prescrições regulamentares, bem como as necessidades previstas para dotar a área do plano 
de infraestruturas de eletricidade capazes de alimentar em boas condições de eficiência, 
garantia de serviços e de segurança todas as instalações elétricas que farão parte dos 
imóveis. 

 

A rede de distribuição pública a projetar será ligada aos postos de transformação distribuição 
existentes ou novos a criar na área de intervenção, conforme acordo com a EDA. De acordo 
com os nossos conhecimentos da rede existente, esta, nesta altura, anda pela zona dos 
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arruamentos interiores da cidade, não existindo rede de distribuição de baixa tensão na 
marginal actual. Assim a nossa intenção é interligar as novas necessidades à rede existente, 
interceptando os ramais de baixa ou média, considerando novos armários de distribuição. 

 

A rede de distribuição pública de energia eléctrica em baixa tensão, para a alimentação das 
instalações, será do tipo subterrâneo, estrategicamente colocada ao longo dos arruamentos 
e da marginal, de modo a abastecer as instalações. 

 
Na sua generalidade os pontos de entrega são alimentados diretamente a partir do 
respectivo armário de distribuição mais próximo, através de ramal direto. 
 
Para os armários de distribuição a manter na área de intervenção, foram consideradas 
alterações, de acordo com os novos circuitos a instalar e circuitos existentes a desativar. 
 

Iluminação Pública 
 
No âmbito deste novo projeto contempla-se a substituição da rede de Iluminação pública 
existente (IP). As luminárias de iluminação publica atualmente existentes serão na sua 
generalidade substituídas, de preferência por luminárias com novas fontes de luz amigas do 
ambiente, que na sua generalidade sejam muito menos poluentes do que as atuais. 
 
Portugal comprometeu-se com novos objetivos para a política energética e estabeleceu 
como prioridade a eficiência energética, designadamente através da redução do consumo de 
energia e da promoção de comportamentos e escolhas que minimizem o consumo 
energético. 
 
A Iluminação Pública é fundamental para: 
 
� a qualidade de vida das pessoas; 

� o desenvolvimento social e económico das cidades; 

� diminuição dos acidentes e para a redução da criminalidade. 

 
Assim o principal objetivo a que nos propomos é contribuir para o aumento da eficiência 
energética da Iluminação Pública, através da: 
 
� Regulação do fluxo luminoso das lâmpadas; 

� Utilização das novas lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão da ultima geração; 

� Utilização de balastros electrónicos de alta frequência com duplo nível; 

� Utilização de tecnologia LED. 

 
As luminárias de iluminação pública a utilizar nas zonas viárias e pedonais da área de 
intervenção, serão de modelos a acordar com a Câmara Municipal e a EDA. 
 
A rede IP será estabelecida nas mesmas condições da rede principal de distribuição de 
energia em baixa tensão, sendo os circuitos de iluminação alimentados a partir da rede IP 
existente. 
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Iluminação Viária 
 
Na visualização noturna dos arruamentos, a percepção da presença, da forma e dos objectos 
é dada através de um puro contraste homocromático, isto é, deve somente assegurar um 
suficiente contraste entre um obstáculo e o fundo onde este se projeta. Para além disto, a 
iluminação da via é tanto melhor, quanto mais baixa for a reflexão do obstáculo e mais 
uniformidade existir. 
Na iluminação pública viária, os valores médios dos níveis luminotécnicos serão os seguintes:  
 
Vias Principais: 
� Nível médio de iluminância mantido:  2,5 - 3 cd/m² 

� Uniformidade geral:    ≥ 45% 

� Uniformidade longitudinal:   ≥ 60% 

 
Vias Secundárias: 
� Nível médio de iluminância mantido:  1,5 - 2 cd/m² 

� Uniformidade geral:    ≥ 40% 

� Uniformidade longitudinal:   ≥ 55% 

 
Cruzamentos e Praças: 
� Nível médio de iluminância mantido:  45 - 50 lux 

� Uniformidade geral:    ≥ 40% 

 
 

Iluminação dos Espaços Pedonais 
 
Os passeios pedonais servem para ligar os edifícios às zonas de tráfego e às vias de 
circulação. Nas áreas residenciais estão, assim, simultaneamente presentes, o tráfego 
pedonal e o rodoviário, embora diferenciadas obviamente pela frequência e velocidade. O 
peão com o seu movimento lento tem todo o tempo para se adaptar aos diferentes níveis de 
iluminação. Não é confrontado com uma rápida resposta perspéctica e não necessita de ver 
mais do que está à sua volta, mesmo que alguns estímulos visuais longínquos lhe sejam 
necessários para orientação e evitar sensações de isolamento. 
 
Na iluminação pública dos caminhos, passeios e áreas pedonais os valores médios dos níveis 
luminotécnicos serão os seguintes:  
 
� Aconselhável:     15 lux.  

� Mínimo:     7 lux. 

� Uniformidade geral:    ≥ 30% 
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Iluminação Decorativa 
 
No âmbito do projeto contempla-se ainda a instalação de iluminação decorativa nalgumas 
zonas em que a intervenção do paisagismos assim o indique. Também aqui, a nossa 
preferência irá para as mesmas soluções da iluminação pública. 
Será prevista a instalação de armários para iluminação decorativa, estes serão dotados com 
um ponto de entrega de energia com contagem. As luminárias de iluminação decorativa 
serão definidas em conjunto com a arquitetura.  
 
A rede de iluminação decorativa terá origem nos armários de iluminação decorativa será 
construída na sua generalidade enterrada em vala sendo esta canalização estabelecida nas 
mesmas condições da rede principal de distribuição de energia em baixa tensão. 
 
 

Instalação Elétrica dos Edifícios 
 
No âmbito do projeto contempla-se também a execução da alimentação de energia e 
instalações de utilização dos novos edifícios, nomeadamente os equipamentos Culturais (2), 
o de Habitação, os Quiosques (6) e o palco para Espetaculos. 
 
 

Infra-estruturas e Telecomunicações 
 
Para as infra-estruturas de telecomunicações, será considerada a instalação no subsolo de 
uma rede de tubagens e caixas de visita permanente, de onde sairão as ligações aos novos 
edificados e aos existentes que careçam de telecomunicações. 
 
A tubagem será enterrada, paralelamente aos eixos das rodovias e localizadas 
essencialmente nos passeios. 

 
9.2.  Rede de Abastecimento de Águas e Esgotos 

 
O sistema de abastecimento de água da cidade da Horta está subdividido em 8 subsistemas 
tendo o seu início nos furos de captação e nascentes e que através de sistemas de 
bombagem elevam a água para os reservatórios e centrais elevatórias situados na sua 
proximidade respetivamente. 
 
O sistema que apresenta níveis de cobertura satisfatórios tem vindo a ser reformulado 
através da substituição da rede existente com base num projeto que prevê execução faseada 
e coordenada com os restantes melhoramentos como repavimentações e reperfilamentos 
dos arruamentos e a substituição ou execução das redes de drenagem de águas domésticas e 
pluviais. 
 
A remodelação da rede pretende dar resposta há deficiências da rede existente que dizem 
fundamentalmente respeito a: 
 
�  Elevados níveis de perdas de água; 

�  Escassez de água nas captações e nível de serviço baixo; 
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� Substituição de condutas que apresentem elevado grua de degradação; 

� Adoção de diâmetros que se coadunem com as novas exigências regulamentares e de 
materiais das condutas PEAD que melhor resposta possa dar atendendo às solicitações 
dos fenómenos sísmicos que ocorrem na zona; 

�  Insuficiente capacidade de armazenamento de água que poderia ser atenuada com 
previsão da construção de depósitos de reserva de catástrofe, na remodelação futuras ou 
na execução das novas instalações de equipamentos escolares ou desportivos; 

 
Na presente Requalificação procurar-se-á tanto quanto possível compatibilizar as novas 
redes com as soluções dos espaços exteriores propostas podendo haver necessidade de 
pequenos ajustes.     
 
 

Sistema de Drenagem de Águas Residuais e Domesticas 
 
Excetuando as urbanizações mais recentes onde se está já a executar um sistema separativo 
a generalidade do sistema de drenagem de águas residuais domésticas é realizado através da 
descarga do efluentes em fossas séticas complementadas por poços absorventes, com todos 
os inconvenientes ambientais decorrentes dessa solução. 
 
Existe pois toda a conveniência em minimizar os efeitos que tal solução provoca agravando a 
saturação dos solos acrescida pelo aumento dos consumos.  
 
Nesse sentido já existe um projeto da rede pública doméstica que está sendo executada 
faseadamente com o propósito de se estabelecer no futuro as ligações à rede geral mas que 
transitoriamente mantem ainda as ligações a fossas e poços. 
 
Com a construção faseada da Estação Tratamento de Águas Residuais na Freguesia das 
Angústias, cujo sistema se baseia num tratamento biológico por lamas ativadas, e 
complementarmente com a execução da rede separativa, a cidade da Horta ficará dotada de 
um sistema adequado de saneamento. Está previsto como destino final do efluente tratado o 
mar, mas poder-se-á, caso se achar conveniente, vir a considerar a implementação de um 
sistema de reutilização de água após tratamento para utilização em rega ou lavagem de 
pavimentos permitindo grandes economias. 
 
A presente Requalificação poderá vir a prever pequenos ajustamentos da rede projetada à 
solução arquitetónica prevista.      
   
 

Sistema de Drenagem de Águas Pluviais 
 
 
A rede de coletores de drenagem de águas pluviais só existe praticamente na zona histórica 
da cidade e nas novas urbanizações onde se está já a executar um sistema separativo.  
 
Existe no entanto um projeto de execução do sistema de drenagem de águas pluviais da 
cidade que prevê a execução faseada da rede conjuntamente com as restantes 
infraestruturas onde se pode verificar a utilização de diversas descargas no mar já há muito 
executadas.  
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O Plano de Urbanização preconiza a adoção de pavimentos a adotar nas vias e passeios de 
forma a aumentar a permeabilidade e aumentar a capacidade de absorção e infiltração da 
água no solo enquanto não se completar a cobertura da zona urbana pela rede de coletores 
prevista.  
 
Neste projeto de Requalificação pretende-se também manter pavimentos com mais 
permeabilidade como a calçada e o elevado número de logradouros da cidade constituindo 
uma reserva complementar de drenagem sem sobrecarregar o existente ou a construir.  
 


