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I. ”PROPOSTA GERAL DE INTERVENÇÃO” 

Ponto Prévio 

A baía da cidade da horta não necessita de um tema novo. O peso da sua história, outrossim a beleza natural do 
lugar – visto do Mar ou olhando para o Mar – são bastantes para assegurar à marginal da “insule de venture” uma 
atractividade adquirida e indelével. 

Nesse sentido pode dizer-se que o problema colocado neste projecto de requalificação dispensa grande 
conceptualização. Com efeito, se analisarmos as características da plataforma marginal e da sua frente urbana, 
percebemos que a “matéria prima” já existe. Todavia, percebemos também que em termos de organização 
funcional e optimização do seu potencial paisagístico, à luz das mais actuais práticas cidadãs do uso das cidades, 
quase tudo está obsoleto. 

Esta proposta, portanto, incide sobretudo num trabalho meticuloso de reformulação (“requalificação”, efectivamente) 
das existências, com dois vectores fundamentais “maximalistas”: 

 Reordenamento funcional da mobilidade motorizada; 

 Organização ergonómica dos espaços pedonais e de estadia, existentes e novos. 

Esse trabalho foi orientado sob dois primados referenciais “minimalistas”: 

  Materiais locais e sistemas de construção singelos; 

  Realismo na exequibilidade e contenção de custos no esforço de construção. 

Pretende-se responder directamente com a correcção das deficiências encontradas, sem levantar novos problemas 
que, do nosso ponto de vista, apenas perturbariam um perfil identitário que está consolidado e se mantém ajustado. 

Revitalizar zonas urbanas decadentes começa inexoravelmente por organizar os espaços livres. 

Com efeito, grande parte do sucesso ou insucesso da produção e gestão do espaço público, reside na organização. 
Importando reduzir a latitude semântica do termo, entende-se a organização como uma das responsabilidades 
fundadoras na fileira da gestão urbana, a jusante do ordenamento conceptual e imediatamente a montante da 
protecção das condições práticas e concretas para o desempenho quotidiano da vida em comunidade. 

A ordem, na sua acepção mais nobre - garante maior para o exercício da liberdade, da diversidade e da democracia 
no uso da Polis - não se alcança, desde o mais iniciático assentamento humano, sem ordenamento, organização e 
protecção. 

Na verdade, a ordem é mais do que isso, visto que ao impulso fundador do assentamento humano que se 
consubstancia em necessidade (e, portanto, reacção), em espontaneidade (e, portanto, argúcia), em empirismo (e, 
portanto, experiência), em mudança (e, portanto, inventiva) e em aperfeiçoamento (e, por tanto, inteligência); terá 
sempre que seguir-se um progresso na consolidação dos adquiridos, outrossim na incorporação dos erros. 

Sem esse suporte, qualquer acção de dinamização da vivência cidadã padecerá de falta de eficácia. Um espaço 
público organizado, seguro e confortável (e, nesta caso, ainda por cima, naturalmente belo) será sempre indutor de 
investimento no sentido da revitalização funcional. 

No caso deste projecto, existe o ordenamento a montante (estável e referencial bastante), tratando-se agora de 
desenhar a organização dos componentes do espaço urbano, cuidando de que as estratégias simplifiquem o 
funcionamento natural da Cidade e de que os materiais e sistemas construtivos a adoptar facilitem o trabalho de 
protecção posterior. 
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Conceito e Pressupostos de Intervenção (em consonância com os Objectivos do Concurso) 

É por todos sentido que foi enorme o “salto” dado nas políticas de intervenção nas áreas centrais das cidades, 
especialmente naquelas que possuem centro histórico. De intervenções marcadamente concebidas na óptica da 
salvaguarda e da protecção do património edificado e numa atitude dita museológica, evoluiu-se para intervenções 
de reabilitação integrada alargada aos espaços públicos e num conceito de património mais abrangente, o que 
amplia a área da intervenção e, como tal, o seu impacto na organização e funcionamento da cidade. 

São vários os casos conhecidos e que constituem referência de intervenções de Requalificação dos Espaços 
Públicos no âmbito do grande projecto de Revitalização e Regeneração da Cidade. Para o presente trabalho 
assegura-se como fundamental o conhecimento dessas experiências já realizadas, identificando os seus pontos 
fracos e fortes e permitindo que sejam optimizadas as soluções que a arquitectura, face à ausência de balanços 
definitivos que possibilitem a construção de modelos fiéis, ainda não consegue resolver.  

Certo é que as temáticas agora envolvidas são em maior número e com idêntico grau de representatividade. A 
economia, a sociologia, o ambiente, o urbanismo, as engenharias, o paisagismo devem coordenar-se entre si e com 
a arquitectura do espaço público e do edificado, conferindo verdade à intervenção e garantindo a satisfação dos 
vários interesses em jogo com o necessário realismo. 

É, ainda, muito importante cuidar de manter as linguagens de desenho urbano num enquadramento de ponderada 
proximidade com os hábitos e tendências quotidianas locais. Existem alguns exemplos de intervenções de 
requalificação urbana relativamente recentes que vieram a revelar algum insucesso depois de entregues à utilização 
pela comunidade, seja por algum distanciamento conceptual demasiado desenraizado da realidade local, seja pela 
adopção de materiais, sistemas e equipamentos algo inadequados aos regimes de uso, o que resulta em 
degradação precoce e, consequentemente, em elevado esforço de manutenção. 

 

Ganhar as Frentes Marítima e Ribeirinha para a População 

A água é um elemento presente em todos os locais habitados pelo ser humano e um aspecto actualmente muito 
valorizado pela população. Por conseguinte, assiste-se a um crescimento da actividade recreativa, de lazer e 
turística nestes locais, generalizando-se a ideia de que é fundamental reabilitar estas frentes, conferindo-lhes novas 
utilizações ao nível do espaço público e/ou colectivo, bem como, devolvendo-lhes ocupações tais como a habitação, 
mas também o comércio, os serviços e os equipamentos. 

Estamos em crer que esta requalificação será um forte impulso para a reabilitação do centro histórico e para o 
processo de reorganização da economia urbana orientada para os serviços, sem descurar a melhoria das condições 
ambientais que daí resulta. 

Algumas das vantagens que esperamos advir da requalificação das frentes ‘ribeirinhas’, tais como a crescente 
procura das pessoas por estes espaços, sustentam a opção de afastamento e/ou perda de importância das infra-
estruturas viárias e substituição por usos pedonais e cicláveis (aliás, as acções de revitalização das frentes 
ribeirinhas constituem momentos ímpares para repensar a mobilidade no seu todo), bem como, a opção de 
valorização do património cultural e histórico – identidade do local, a criação de espaços públicos de carácter 
receativo e de lazer, comercial e cultural - sítios de exposições e eventos culturais. 

Neste sentido, é fundamental recuperar as áreas ribeirinhas que se possam revestir de especial interesse para as 
áreas urbanas envolventes, em especial aquelas que se apresentam mais degradadas, como é o caso do Núcleo 
Norte – Conceição e que agora, com a construção do novo terminal de passageiros, tem outra visibilidade e 
utilização, pelo que urge uma intervenção. 

A recuperação/revitalização destes espaços deve ser acompanhada de projectos dedicados ao empreendedorismo, 
tais como start ups, na fileira das novas actividades do lazer. 
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A revitalização das frentes ribeirinhas deve apoiar-se ainda na diferença/diversidade, isto é, na valorização da 
identidade territorial, ao invés de repetir modelos conhecidos. Por conseguinte, como a cidade da Horta tem uma 
história muito rica, valorizou-se essa memória colectiva. 

Estudaram-se ainda as vivências dos faialenses para se entender as formas de apropriação e de identificação das 
populações com estes espaços, mas sempre com uma visão dinâmica das mudanças sociais e culturais. A 
singularidade destes espaços pode depois ser aproveitada para dar notoriedade/identidade à cidade em que os 
mesmos se inserem, promovendo o turismo. 

Na área de intervenção devem ainda ser melhorados (os existentes no Porto antigo da Horta) e/ou colocados 
equipamentos de apoio à prática de actividades náuticas de recreio e actividades marítimo-turísticas, num quadro de 
envolvimento de parceiros públicos e privados. 

Em termos globais, poderemos sintetizar a doutrina da proposta isolando os seguintes princípios fundadores: 

 não perturbar os factores diferenciadores e identitários do lugar; 

 potenciar a leitura e usufruto desses factores pelos locais e pelos visitantes; 

 operar as transformações necessárias numa perspectiva de continuidade natural, isto é, evitando rupturas 
violentas que poderiam arriscar a desestabilização de alguns hábitos de uso consolidados; 

 Fazer incidir as principais alterações (de organização e, consequentemente, de hábitos) na reformulação 
das esteiras de mobilidade motorizada. 

 

As Áreas Portuárias como Espaços Integrantes da Cidade 

A Cidade da Horta, tal como grande parte das cidades dotadas de acessos fáceis ao mar e significativas actividades 
comercias e/ou industriais, teve, em determinado momento da sua história, um desenvolvimento portuário relevante. 
Este período ocorreu, sobretudo desde o século XIX, com a transformação e ampliação da indústria que dependia 
directamente do transporte de mercadorias por via marítima, aumentando significativamente o movimento de cargas 
e descargas. 

Por ter imperado uma forma de actuação em que se separou a gestão do território portuário da gestão do resto da 
cidade, os portos tornaram-se progressivamente menos permeáveis em relação às áreas construídas adjacentes, o 
que felizmente não se fez sentir de forma vincada no porto da Horta, que é bastante aberto e permeável à cidade. 
Contudo, ainda assim verificam-se descontinuidades urbanas que se reflectem, negativamente, no bem-estar dos 
seus residentes, bem como na imagem e competitividade da cidade. 

Tendo em conta o que antes se referiu, urge proceder à requalificação desta área de intervenção, no pressuposto de 
a enquadrar nos objectivos do concurso e nos princípios atrás enunciados, trata-se de repensar a cidade em si 
mesma, ponderando metodicamente fortalezas e debilidades. 

Uma cidade que se queira valorizar, entenda-se, aumentar a sua competitividade enquanto cidade acolhedora de 
pessoas, actividades e investimento, tem de conjuntamente qualificar a sua área portuária obsoleta (localizada a sul), 
espaço que constitui uma extensa frente de mar. 

No entanto, a função portuária é fundamental para a cidade, seja nas dimensões de tráfego de mercadorias como de 
passageiros, pelo que não é lícito pensar que a função portuária deve deslocalizar-se para áreas periféricas onde o 
conflito de usos do solo não se verifique com tanta intensidade. Na verdade, deve compatibilizar-se a função 
portuária com novas necessidades emergentes na cidade (urbano – turísticas, ambientais, estéticas, etc.), também 
não se podendo esquecer as determinantes hidrológicas que permitem a existência da própria actividade. 
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Pelo exposto, é fundamental aumentar a permeabilidade da faixa portuária em relação às áreas urbanas adjacentes, 
e tal só é possível com o usufruto destas áreas, em condições de segurança. 

Por conseguinte, a proposta de intervenção reforça as continuidades pedonais e de outros modos suaves para que 
os Portos não sejam barreiras, não estejam segregados, mas sim sejam parte integrante da marginal. 

As Marinas devem possibilitar uma maior aproximação dos utilizadores do “Passeio Atlântico”, desde que sejam 
adoptados os necessários dispositivos de reserva e controlo de acesso aos cais. Torna-se muito claro que, essa 
decisão de ligar a cota da plataforma da Avenida 25 de Abril às plataformas das Marinas, acresce em muitos 
milhares de metros quadrados a área praticável para usufruto da Frente de Mar. 

O projecto de execução já existente para o Largo Dr. Manuel de Arriaga evidencia uma filosofia de intervenção 
perfeitamente compatível com os princípios adoptados por esta equipa pelo que, consideramos de toda a 
razoabilidade incorporar esse projecto na operação global, tendo-se apenas procedido a alguns ajustamentos de 
compatibilização funcional. 

Cabe, ainda, uma nota geral acerca dos sistemas de vistas e enfiamentos visuais. Privilegiaram-se soluções de 
requalificação e de desenho urbano que apontam no sentido de facilitar a permeabilidade com a frente ribeirinha ou 
de mar, privilegiando-se assim o desenvolvimento de sistemas de vistas ou de enfiamentos visuais que permitam 
uma relação de proximidade entre a massa de água e a malha/tecido urbano. 

Em síntese, é muito relevante garantir que se defende a conservação de um rico património histórico e cultural, não 
só para efeitos de memória futura, mas também porque essa conservação da identidade territorial local se pode 
constituir como um factor de diferenciação na competitividade entre cidades a uma escala regional, nacional ou 
internacional. 

Admitindo que o turismo é uma das principais actividades na economia nacional, o projecto de requalificação pode 
atrair mais visitantes. Neste sentido, devem ser criadas, simultaneamente, estruturas e infra-estruturas de suporte ao 
turismo náutico e à náutica de recreio, entre outras actividades. 

Não só o turismo e todas as actividades de recreio e lazer devem ser valorizadas, como se deve dar espaço à 
implementação de uma estratégia de “mix funcional”, entenda-se, um espaço partilhado por diferentes funções, 
desde as residenciais até às industriais de tipo ligeiro (startups, atelieres, pequenas oficinas, espaços culturais e 
desportivos multifuncionais,…). 

O envolvimento da comunidade no processo de requalificação é também fundamental, tal como se verificou com este 
processo de concurso. Assim, devem continuar a ser estimuladas medidas de participação pública ao longo de todo 
o processo de requalificação, sejam elas sessões temáticas, workshops ou eventos de divulgação de projectos. 
Será, igualmente relevante envolver um número significativo de parceiros e actores-chave. 

Esta equipa, estudado o enunciado do problema, não sinalizou divergências com os objectivos propostos. Nessa 
conformidade, descreveremos mais à frente, no ponto iii). Programa de intervenção, as opções tomadas em linha 
com os Objectivos dos Termos de Referência. 

 

II. “ADEQUAÇÃO DA SOLUÇÃO FACE AOS DIVERSOS CONDICIONAMENTOS 

EXISTENTES OU PREVISÍVEIS”  

 Plano de Ordenamento da Orla Costeira da Ilha do Faial (POOC Faial) 

O POOC Faial foi aprovado através do Decreto Regulamentar Regional n.º 19/2012/A, de 2 de Setembro, e visa (Art. 
2º, n.º1): 
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“a) Valorizar os recursos endógenos singulares, robustecendo os factores diferenciadores da atractividade turística 
da ilha do Faial; 

b) Ordenar as actividades económicas, promovendo uma utilização sustentável dos recursos naturais; 

c) Qualificar os equipamentos, as infra-estruturas e os espaços promotores de coesão e desenvolvimento; 

d) Proteger a integridade biofísica e promover a conservação dos valores ambientais e paisagísticos.” 

A área de intervenção do POOC divide-se em duas zonas distintas: Zona A, constituída pelas áreas indispensáveis à 
utilização sustentável da orla costeira (faixa marítima, leitos e margens das águas do mar e dos cursos de água e 
respectivas zonas de protecção, áreas de interesse natural, cultural e paisagístico legalmente instituídas e outras 
áreas naturais e culturais com recursos e valores ambientais relevantes, zonas balneares e áreas edificadas em 
zonas de risco), e Zona B, constituída pelas restantes áreas que integram a zona terrestre de protecção. Refira-se 
que a área integrada nas infra-estruturas portuárias não integra qualquer destas zonas. 

Na zona A, o POOC fixa os usos preferenciais e os regimes de utilização e na Zona B define os princípios de 
ocupação, sendo o seu regime de gestão específico definido no âmbito dos PMOT. 

 

A área de intervenção do projecto abrange tanto a área de infra-estrutura portuária como as Zonas A e B (ver 
anexo 1 - extractos das plantas síntese e de condicionantes do POOC).  

 

Na Zona A as actividades condicionadas ou sujeitas a parecer prévio com relevância para a intervenção proposta 
são as seguintes:  

 realização de obras de construção, de reconstrução e de ampliação de quaisquer edificações ou infra-
estruturas ou de novas instalações no domínio hídrico; 

 abertura de novos acessos viários e caminhos pedonais, bem como ampliação dos existentes sobre as 
margens das águas do mar, excepto os previstos no presente Regulamento e nos planos das zonas 
balneares, como é o caso da Praia da Conceição; 

 alteração da morfologia do solo ou da cobertura vegetal; 

As áreas integradas na área de intervenção são classificadas como “Áreas naturais e Culturais” (Parque Vitorino 
Nemésio) e Zonas balneares (Praia da Conceição). 

O regime de gestão das áreas naturais e culturais permite as seguintes actividades com relevância para a proposta: 

 reconversão cultural, bem como a introdução de novas espécies florestais aprovadas; 

 acessos pedonais não consolidados, trilhos pedonais interpretativos e zonas de estadia não consolidadas,  
devidamente sinalizados e complementados com painéis informativos; 

 construção de equipamentos de apoio, que centralizem e sirvam de suporte a todas as atividades 
relacionadas, com uma área máxima de construção de 200 m2 e um piso, quando não for possível 
reabilitar uma edificação existente; 

 requalificação do espaço exterior, bem como de intervenções de integração paisagística que visem 
valorizar o património existente. 
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Por sua vez, o Plano de Praia da Praia da Conceição (ver anexo 1) admite as seguintes intervenções: 

 construção de via regularizada pelo interior do parque municipal; 

 manutenção das zonas de estacionamento não exclusivo e construção de estacionamento junto ao edifício 
de apoio às piscinas; 

 manutenção dos acessos pedonais existentes, construção de rampa da acesso em estrutura fixa e 
transformação do arruamento em passeio para permitir a continuidade da Avenida marginal; 

 construção/ reformulação do apoio de praia existente, com integração de comércio não alimentar e 
reformulação do bar; 

 manutenção e ampliação do solário existente; 

 ligação das infra-estruturas às redes existentes. 

 

Este plano refere ainda que é permitido o uso balnear nas estruturas portuárias desde que esteja garantida a 
segurança e a saúde dos banhistas, enquadrando a opção do anfiteatro proposto. 

Na área de intervenção identifica-se ainda uma área edificada em zona de risco Tipo 1 - áreas ameaçadas pela 
instabilidade de arribas e vertentes (na envolvente do Monte das Moças), bem como uma outra área edificada em 
zona de risco do Tipo 3- áreas ameaçadas pelo risco de cheias (na evolvente da ribeira da Conceição), devendo ser 
privilegiados os usos de requalificação que minimizem os riscos para pessoas e bens. A proposta de intervenção vai 
ao encontro desta premissa, minimizando o risco de cheia com a intervenção proposta para a ribeira da Conceição e 
suas margens. 

 

 Plano de Urbanização da Cidade da Horta 

O Plano de Urbanização da Cidade da Horta (PUCHA) foi aprovado através do Aviso n.º 7697/2010, de 16 de Abril) e 
classifica a totalidade da área de intervenção (ver plantas no anexo 2) como Solo Urbano, integrando-a em Zona 
Urbana Consolidada - ZUC (correspondendo às áreas edificadas), Espaços de Utilização Colectiva – EUC 1 (Ribeira 
da Conceição e áreas adjacentes), 8 (Praça da Tribunal), 9 (Frente Marginal), e 10 (Jardim do Infante D. Henrique), 
Zona Verde - Parque Urbano – PU2 e Zona Portuária. A Avenida Marginal é classificada, na Rede Viária, como 
Estrada Regional Secundária Regular a reperfilar. 

As Zonas Urbanas Consolidadas (ZUC) correspondem a áreas infra-estruturadas e edificadas que concentram 
diversos usos, não necessitando de profundas intervenções urbanas; a área de intervenção corresponde ao núcleo 
mais antigo da cidade da Horta e que concentra uma grande diversidade de usos. Em particular existe na A.I. uma 
área de reserva para equipamentos, coincidente com o edifício a preservar nº 75 – Banco de Portugal, pelo que a 
proposta prevê aí um ninho de empresas criativas, de modo a dar continuidade à utilização já aí sediada. 

Assim, as disposições para esta área são as seguintes: 

- É admitida a demolição parcial das Edificações a Preservar apenas após aprovação de projecto de execução das 
Obras de Alteração, Ampliação ou Reconstrução, devendo ser mantidos a volumetria e cobertura originais bem como 
os seus elementos significativos e o ritmo e proporção dos vãos originais; 
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- Em caso de ruína eminente das edificações, apenas é autorizada a sua demolição após realização de vistoria pelo 
Município e parecer das entidades competentes; 

- É permitida a demolição parcial das edificações integradas em Frentes Urbanas a Preservar, desde que seja 
mantida a fachada abrangida; 

- A ocupação dos logradouros deve atender ao índice de impermeabilização máximo, e a totalidade da área 
permeável deve possuir coberto vegetal; 

- Os muros confinantes com a via pública não podem exceder a altura de 1,5m, podendo ser completados por 
gradeamento ou sebe até à altura máxima de 2,00m; 

- Sempre que existam muros em pedra, estes devem ser mantidos, integrados ou reaproveitados aquando da 
realização de qualquer operação urbanística; 

- As coberturas inclinadas devem dispor as águas sobre os arruamentos, com uma inclinação máxima de 30.º sendo 
rematadas por beirado ou platibanda; 

- Apenas é admitida a alteração pontual do ritmo e proporção dos vãos existentes quando esta não afectar a 
qualidade, escala e composição formal da fachada, quando se trate da correcção e reposição da situação original, ou 
resulte de um projecto de intervenção para a alteração da totalidade da fachada; 

- É interdita a construção de varandas ou corpos com balanço superior 0,35 m; 

- É interdita a utilização dos seguintes materiais: molduras, socos, cunhais e elementos decorativos em pedra colada, 
rebocos que não sejam lisos, apertados à colher ou estanhados, vidros de cor, espelhados ou vidros fumados, tintas 
de areia, tintas plásticas ou tintas texturadas e estores exteriores em plástico ou alumínio, excepto nos caos de 
edificações destinadas à instalação de equipamentos colectivos públicos ou de reconhecido interesse público e 
turismo; 

- Os usos admitidos são habitação, comércio, serviços, equipamentos colectivos públicos ou de reconhecido 
interesse público, turismo e indústria de Classe C, desde que os usos sejam compatíveis com o uso habitacional; 

- A área útil máxima por estabelecimento comercial, de serviços, industrial é de 250 m2; 

- É interdita a alteração dos alinhamentos das fachadas principais das edificações existentes confinantes com a via 
pública, excepto nos casos de edificações destinadas à instalação de equipamentos colectivos públicos ou de 
reconhecido interesse público, turismo ou quando indicado pelo Município. 

 

As especificações relativas ao espaço público são as seguintes: 

- O mobiliário urbano deve ser objecto de estudo específico que salvaguarde a uniformidade dos modelos adoptados 
e sua integração no espaço público, sendo obrigatório o recurso a elementos de desenho contemporâneo em 
qualquer intervenção que preveja a introdução de mobiliário urbano; 

- É obrigatória a preservação e reabilitação dos pavimentos tradicionais em pedra, ficando interdita a sua substituição 
por qualquer outro tipo de pavimento; 

- Os novos arruamentos devem ser pavimentados em calçada tradicional com desenho adequado; 

- Em qualquer operação urbanística que implique a remoção ou destruição do pavimento público deve ser prevista a 
sua reposição de acordo com a disposição e desenho originais. 
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As Zonas Verdes correspondem às áreas integradas em Solo Urbano, onde se potencia a presença de elementos 
naturais e que devem ser mantidos e equipados para os usos e funções definidos em cada uma das suas categorias. 
Nestas, os Parques Urbanos, como o Parque Vitorino Nemésio, correspondem a grandes áreas de relevância para o 
equilíbrio do sistema ecológico da cidade da Horta, onde predomina o coberto vegetal.  

As disposições para estas áreas são as seguintes: 

- Não se admite a alteração dos usos afectos às edificações existentes à data de aprovação do Plano, excepto 
quando os mesmos se relacionem directamente com as actividades de estadia, contemplação, recreio, lazer, 
serviços de restauração e turismo;  

- Devem ser potenciados os usos cénicos, em termos de aplicação do coberto vegetal, sendo a sua concepção 
estruturada com base nos elementos naturais existentes, valorizando as características topográficas e o sistema de 
vistas; 

- Admite-se a construção de um edifício de um só piso destinado a comércio e serviços de restauração desde que 
executados sob a forma de construção amovível ou ligeira, com uma área máxima de construção de 200 m2; 

- Admite-se a instalação de edificações destinadas à instalação de equipamentos colectivos públicos ou de 
reconhecido interesse público e turismo com um número de pisos máximo é 3, ou 10,5m de cércea, área total de 
implantação máxima é de 25000 m2, e área bruta de construção máxima total de 37500 m2; 

 

Os Espaços de Utilização Colectiva (EUC) integram-se nas áreas transversais às diferentes Zonas, afectas a 
um uso específico. Constituem espaços públicos de utilização colectiva de estreita ligação com o tecido urbano 
construído, nomeadamente zonas residenciais, comércio e serviços, tendo importância na definição da estrutura 
verde secundária enquanto elementos de vivência social, recreio, lazer e qualificação ambiental. Podem assumir a 
forma de praças, largos, alamedas ou jardins, constituindo locais privilegiados para a permanência e uma estada 
descontraída por parte da população, pelo que merecem preferencial atenção na escolha e instalação de mobiliário 
urbano e equipamentos de apoio. 

As intervenções nestes espaços devem ser precedidas de projecto de arranjo paisagístico, o qual deve contemplar o 
aproveitamento das espécies arbóreas e arbustivas.  

É admitida a instalação de estruturas de apoio, bem como serviços de restauração e comércio, tendo como área 
bruta de construção máxima, 30 m2 por E.U.C, excepto no caso da Frente Marginal, para a qual é permitida uma 
área bruta de construção máxima de 300 m2 distribuída por, no mínimo, três edificações. 

A Zona Portuária corresponde ao Conjunto de infra-estruturas ligadas ao Porto da Horta sob jurisdição da 
Administração dos Portos do Triângulo e do Grupo Ocidental, S.A.— APTO, S.A. e que inclui o terminal de 
passageiros, parque de contentores, zona de armazéns e a marina da Horta. 

A Rede Viária constitui o conjunto de infra-estruturas destinadas à ligação entre aglomerados urbanos e circulação 
de veículos e pessoas.  

São admitidos ajustes ao traçado da rede viária e nós viários desde que correspondam a razões tecnicamente 
justificadas nomeadamente resultantes da adaptação à estrutura cadastral e que não comprometam a hierarquia e 
ligações preconizadas, com uma deslocação máxima permitida do eixo da faixa de rodagem de 10 metros, rotação 
máxima permitida do eixo da faixa de rodagem é de 3.º e sem qualquer torção do eixo da faixa de rodagem. 

Neste caso, a proposta não cumpre exactamente o previsto do Plano de Urbanização, por considerar mais vantajoso, 
em termos de fruição da frente atlântica, a aproximação do eixo da faixa de rodagem ao edificado, libertando uma 
maior área para a fruição da Praça (Central/do Mar) que se ganha com a intervenção. Considera-se, no entanto, que 
esta alteração ao Plano de Urbanização poderá ser ultrapassada com a aprovação do Plano de Pormenor, em 
elaboração, que poderá alterar esta disposição específica para a Frente Marginal. 
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Relativamente ao estacionamento, as disposições são as seguintes:  

- Para o uso habitacional devem observar-se os seguintes lugares localizados no interior da parcela ou lote, excepto 
em obras de conservação e de alteração, desde que as mesmas não impliquem o aumento do número de fogos 
preexistentes: 2 lugares por fogo com área bruta de construção até 300m2; 3 lugares por fogo com área bruta de 
construção superior a 300m2; 

- Para o comércio devem observar-se os seguintes lugares localizados no interior da parcela ou lote: em edificações 
com estabelecimentos com área bruta de construção inferior a 1000m2, 1 lugar por cada 30 m2 de área bruta da 
construção; em edificações com estabelecimentos com área bruta de construção entre 1000 m2 e 2500m2, 1 lugar 
por cada 25 m2 de área bruta de construção; em edificações com estabelecimentos com área bruta de construção 
superior a 2500 m2, 1 lugar por cada 15 m2 de área bruta de construção e 1 lugar de veículos pesados por cada 200 
m2 de área bruta de construção; 

- Para os serviços devem observar-se os seguintes lugares localizados no interior da parcela ou lote: em edificações 
com estabelecimentos com área bruta de construção até 500m2, 3 lugares por cada 100m2 de área bruta de 
construção; em edificações com estabelecimentos com área bruta de construção superior a 500m2, 5 lugares por 
cada 100m2 de área bruta de construção; 

- Os equipamentos devem incluir no interior da parcela ou lote os seguintes lugares de estacionamento, consoante o 
uso a que se destinam: em salas de espectáculos, congressos, conferências e outros locais públicos de reunião, 2 
lugares de estacionamento por cada 20 lugares sentados; em estabelecimentos Hoteleiros, 1 lugar de 
estacionamento por cada 4 quartos e 1 lugar de estacionamento de veículos pesados de passageiros por cada 50 
quartos; nos apartamentos turísticos, 1 lugar de estacionamento por apartamento; nos restantes equipamentos, 1 
lugar de estacionamento por cada 100m2 de área bruta de construção e 1 lugar de estacionamento de veículos 
pesados de passageiros por cada 1500 m2 de área bruta de construção; 

- No parque urbano devem ser previstos os seguintes lugares de estacionamento: para edificações destinadas à 
instalação de comércio, 1 lugar por cada 15m2 de área bruta de construção; para edificações destinadas à instalação 
de serviços, 1 lugar por cada 10m2 de área bruta de construção. 

 

No que respeita à execução, o Plano de Urbanização integra a área de intervenção na UOPG1, que tem como 
objectivo a salvaguarda e valorização do património edificado e natural existentes, a morfologia arquitectónica e 
urbana, a melhoria da mobilidade pedonal, criação de estacionamento e incentivo ao desenvolvimento das pequenas 
actividades comerciais e serviços, de forma a melhorar a imagem local, tendo como principais acções: 

- Conservação e reabilitação das edificações tendo em conta a sua qualidade arquitectónica, ocupação, inserção 
urbana e estado de conservação; 

- Abertura do processo de classificação dos Edifícios a Preservar e outros elementos notáveis de maior interesse e 
valor histórico, urbanístico e arquitectónico; 

- Localização, identificação e intervenção nas edificações de arquitectura dissonante; 

- Melhoria e qualificação dos Espaços de Utilização Colectiva existentes, integrando-os na estrutura geral da cidade 
com vista à valorização da envolvente e usufruto para realização de eventos culturais; 

- Criação de outros Espaços de Utilização Colectiva que pontuem toda a área, com presença de arborização; 

- Melhoria do coberto vegetal e logradouros arborizados existentes e realização de novas plantações de árvores; 
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- Organização e implementação da Rede Viária e Estacionamento, com a hierarquização e reperfilamento de 
algumas estradas, criação dos Parques de Estacionamento e valorização dos percursos e mobilidade pedonal; 

- Criação de novos percursos pedonais, aproveitando o interior dos quarteirões. 

 

Em suma, a intervenção proposta conforma-se com o Plano de Urbanização da Horta, quer em termos de uso e 
transformação do solo, quer ao nível das servidões administrativas e de restrições de utilidade pública (árvores e 
edifícios classificados, por exemplo), com excepção do desvio superior a 10m da faixa de rodagem da estrada 
marginal, que tal como já referido, é facilmente ultrapassado pelo PP em curso.  

 

III. “PROGRAMA DE INTERVENÇÃO”  

a) Contexto 

O diagnóstico/problemática e a estratégia de intervenção realizados no âmbito do Plano de Urbanização da Cidade 
da Horta, sintetizados no Anexo I do Concurso – Programa de Intervenção, agora actualizado e aferido, conduziram-
nos às seguintes opções projectuais em função dos sistemas de estruturação presentes (urbano, de mobilidade e de 
espaços públicos): 

 

 Sistema urbano 

- A instalação de “startups” como âncoras de novas funções urbanas e potenciadoras da dinamização 
cultural e científica da urbe; 

- A marina e o terminal de cruzeiros, em extremos opostos da frente de mar, como pólos com capacidade 
atractiva de população e potenciando fluxos no percurso entre si, dinamizadores da vivência urbana da 
avenida e do edificado que a conforma; 

- A preservação do edificado com carácter de centralidade dominante na parte sul e central da frente 
urbana e a reconversão funcional do predominantemente habitacional na restante frente, motivada pelo 
novo terminal de cruzeiros; 

 Sistema de mobilidade 

- Gestão da mobilidade pedonal, ciclável e viária, organizando o estacionamento, eliminando barreiras 
arquitectónicas, reperfilando os passeios e procedendo à sua arborização, condicionando o trânsito 
automóvel nos espaços de utilização dominantemente pedonal, implantando uma ciclovia de estrema a 
estrema da avenida e com continuidade na penetração da cidade; 

- Criação de parques de estacionamento periféricos dissuasores, a um e a outro lado da frente de mar; 

 Sistema de espaços públicos 

- Requalificação do espaço público com criação de “momentos urbanos”, Praça Infante D. Henrique, Praça 
do Mar e Praça do Tribunal, com capacidade para o acolhimento de eventos e constituindo espaços 
identificadores das diferentes partes da marginal; 

- Densificação da arborização ao longo do percurso e nas áreas livres centrais; 
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- Requalificação da Ribeira da Conceição; 

- Requalificação do parque Vitorino Nemésio, com dotação de equipamento; 

- Infra-estruturação da praia da Conceição, com dotação de equipamento. 

 

Como proposta de maior impacte revela-se a criação da Praça do Mar, central ao grande espaço público resultante 
da proposta. É o reforço da centralidade já referida, que se pretende exclusiva do peão e quantificada em termos do 
tratamento do espaço público e da revitalização das funções dos edifícios que a conformam e em que o Largo do 
“Relógio de Sol” / Escadório do Oceano é também parte essencial desta centralidade. 

As praças consideradas como áreas de estadia a privilegiar fazem parte imprescindível dos percursos pedonais e 
cicláveis e permitem constituir uma rede de equipamentos complementares vocacionados para diferentes grupos 
etários ou públicos diferenciados em função dos seus interesses. Todos estes percursos e zonas de estadia 
respondem às obrigações impostas pela mobilidade global, muito nomeadamente pela mobilidade condicionada. 

Os princípios gerais em que assenta a proposta consistem em intervenções de ordenamento e qualificação do 
espaço público, beneficiação de vias, criação de novas áreas de estacionamento e beneficiação de vias de acesso, 
potenciando-se a naturalização da paisagem, a valorização do carácter do local e promovendo-se, em simultâneo, o 
edificado que conforma todo o espaço público, quer ao nível das actividades que nele se processam, quer gerando a 
oportunidade, pela mais-valia induzida pela valorização do espaço público, da intervenção de requalificação ou 
reabilitação desse mesmo edificado 

A intervenção nos espaços exteriores assenta sobre questões relativas ao sistema de mobilidade (ciclovia, pedonal, 
trânsito automóvel), novos equipamentos, áreas de estadia (praças e escadório, …), pavimentos, acessos à praia, 
apoio de praia e estacionamentos. 

 

Organigrama de Interligação dos Espaços Funcionais Propostos: 

 

 



  

 
PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA FRENTE DE MAR DA CIDADE DA HORTA - CMH   15 
 

b) Detalhe e cumprimento dos objectivos 

Procede-se ao detalhe do Programa de Intervenção pelos sistemas estruturantes identificados e enunciam-se os 
objectivos dos Termos de Referência do concurso para os quais concorrem os projectos e/ou acções propostos. 

Por questão meramente metodológica, passamos a enunciar  e identificar os objectivos dos Termos de Referência, 
para, nas acções correspondentes a cada sistema, os citarmos pelo número respectivo. 

Objectivos programáticos: 

1. Melhoria da qualidade de vida; 

2. Proteger o comércio tradicional; 

3. Fomento do sector turístico; 

4. Protecção e valorização do património natural e edificado; 

5. Identificação das frentes urbanas a preservar; 

6. Transposição e adaptação do “manual de restauro e recuperação/guia do construtor – zona antiga da 
cidade da horta” para regulamento do P.U.; 

7. Identificação dos edifícios dissonantes; 

8. Enunciação e programação de um conjunto de projetos de arranjos paisagísticos a realizar;  

9. Protecção e valorização dos espaços verdes urbanos e outros conjuntos arbóreos; 

10. Criação de uma rede integrada de espaços verdes e de utilização colectiva; 

11. Promover a segurança rodoviária. 

 

Objectivos específicos: 

12. Desenvolvimento de um programa que contemple os objectivos e premissas definidos no âmbito do 
presente concurso, propondo acções e propostas concretas que garantam a efectiva promoção e fomento 
das necessárias condições para a regeneração urbana da área de intervenção e centro histórico da cidade 
da Horta, integrando os usos habitacional, comércio, serviços e turismo;  

13. Desenvolver e propor acções concretas de intervenção no edificado existente e espaços intersticiais na 
Frente Mar, a desenvolver em Unidades de Execução, contemplando acções de ordem física e funcional, 
que concorram para o fomento da regeneração e reabilitação da área de intervenção e centro histórico;  

14. Propor modelos de intervenção no edificado existente de ordem arquitectónica, que defina as operações de 
ampliação do edificado, novas construções a erigir e operações para supressão de elementos dissonantes 
existentes no edificado ou correcção na forma, materiais e composição das fachadas existentes;  

15. Propor uma nova imagem urbana continua para toda a Frente Mar, procedendo ao preenchimento dos 
espaços intersticiais e reabilitação/alteração do edificado existente; 
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16. Atendendo ao Plano de Urbanização da Horta, propor usos e estratificação dos mesmos no edificado, de 
forma coordenada com o desenho urbano do espaço publico a promover, designadamente com as áreas 
pavimentadas destinadas ao peão, criação de esplanadas e demais áreas recreativas, espaços para carga 
e descargas, entre outros;  

17. Garantir a efectiva articulação da área de intervenção com a restante estrutura urbana, nas suas diferentes 
esferas;  

18. Dar cumprimento às premissas consignadas no Plano de Urbanização e demais Instrumentos de Gestão 
Territorial, projectos e estudos em desenvolvimento, atendendo às condicionantes e servidões 
administrativas aplicáveis;  

19. Garantir a prossecução dos princípios do desenvolvimento sustentável, conciliando as esferas económica, 
ambiental e social;  

20. Desenvolver uma proposta urbanística que garanta uma correta inserção urbana e paisagística da 
intervenção, promovendo os sistemas de vistas sobre a ilha do Pico, Espalamaca e Monte 
Queimado/Monte da Guia;  

21. Criação de percursos pedonais contínuos, integrados em corredores verdes, que articulem os principais 
espaços verdes de recreio e lazer ao longo da área de intervenção e espaços adjacentes, promovendo 
uma utilização lúdica e desportiva do espaço construído, dinamizando a vivencia urbana;  

22. Criar uma rede de percursos pedonais e clicáveis que articulem os principais espaços públicos, 
equipamentos e áreas de comércio e serviços na área de intervenção e restante cidade;  

23. Articular o projecto com a rede de saneamento programa para a cidade da Horta, compatibilizando infra-
estruturas a desenvolver;  

24. Propor e desenvolver a correta articulação da zona portuária com a cidade da Horta, reorganizado e 
racionalizando os acessos e circulação de transportes pesados e ligeiros;  

25. Reorganizar e reestruturar o sistema viário na área de intervenção de forma articulada com a restante 
cidade, dando seguimento às premissas do Plano de Urbanização, com especial enfoque para a Estrada 
Regional Secundária (2.ª Fase da Variante à Cidade da Horta) e reorganização dos acessos à baixa da 
cidade;  

26. Reorganizar e racionalizar as áreas afectas a estacionamento na área de intervenção, atendendo à 
premissa de criação de espaços destinados ao peão mais francos, articulando-se com as premissas do 
Plano de Urbanização e propostas de localização de novas áreas para estacionamento automóvel;  

27. Garantir a circulação viária na área de intervenção, articulando-se com a restante rede viária e espaços 
destinados a estacionamento automóvel, assumindo soluções que garantam a redução de velocidade dos 
veículos e aumento da segurança pedonal;  

28. Garantir a existência de pontos destinados a estacionamento de veículos para carga e descargas, de apoio 
às diferentes actividades económicas existentes a manter e a criar;  

29. Desenvolver uma solução que resolva os conflitos vivenciados no cruzamento entre a Rua Filipe de 
Carvalho, Estrada Príncipe Alberto do Mónaco e Rua Vasco da Gama, garantindo o correto enquadramento 
da Igreja das Angustias e respectivo Adro;  

30. Desenvolver uma solução que resolva os conflitos vivenciados no cruzamento entre a Rua Consul Dabney, 
Rua Conselheiro Medeiros e Avenida 25 de Abril, garantindo o correto enquadramento do Largo do Infante 
dom Henrique e do forte de Santa Cruz;  
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31. Articulação da avenida 25 de Abril com o Largo Duque D’Ávila e Bolama, Praça da República e Rua Dr. 
Melo e Simas;  

32. Proposta de implantação e localização dos diferente elementos de mobiliário urbano, atendendo ao 
programa a desenvolver, que possibilite o aumento do conforto dos utilizadores do espaço publico, 
melhorando ainda as condições de segurança pedonais;  

33. Criação de um espaço público versátil ao nível da sua utilização, que permita acolher grandes eventos 
culturais e desportivos, dispondo de desenho urbano e infra-estruturas de apoio adaptadas às 
necessidades espectáveis;  

34. Desenvolver soluções de desenho urbano que promovam a valorização da memória colectiva e história 
locais;  

35. Propor a localização e características gerais de elementos de arte urbana, a integrar no projecto de 
requalificação a promover.  

 

SISTEMA URBANO 

Programa de intervenção 

Designa-se aqui como sistema urbano o conjunto de equipamentos, actividades e funções em área edificada, 
devidamente organizados. 

A organização é potenciada pelo incremento de relações, sejam elas de ordem funcional e de complementaridade ou 
de mera vizinhança, mas em que cada elemento é parte de um todo e dele não pode ser dissociado. 

Significa isto que a proposta de localização de novas funções ou a potenciação da localização actual de actividades 
e equipamentos existentes obedece a uma lógica de organização indispensável ao funcionamento de todo este 
espaço. 

O princípio de organização visa a dinamização do comércio e funções instalados na frente urbana edificada pela 
promoção de fluxos pedonais no confronto com essa mesma frente, induzidos por funções/equipamentos âncora nas 
extremidades da frente urbana, pela requalificação/reabilitação do edificado e pela criação de praças e centros de 
encontro dinamizadores de estadias mais prolongadas e que constituam prolongamento no espaço público das 
actividades instaladas no edificado (esplanadas, “bancas na rua”, pontos de encontro, locais de espera). 

O espaço público, enquanto percurso, é assim o elemento de acesso e de relação entre as actividades no edificado 
e, enquanto local de estadia, o seu prolongamento no exterior.  

Com as acções propostas pretende-se: 

 A instalação de ninhos de empresas criativas (startups) que possam ter efeitos multiplicativos no 
desenvolvimento de empresas correlacionadas e na dinamização cultural e científica da cidade, 
nomeadamente promovendo eventos de animação do espaço público e do entorno edificado; 

 A requalificação e reabilitação do edificado, sem prejuízo da necessária protecção e valorização do que 
tenha valor patrimonial, promovendo a regeneração das funções obsoletas ou incompatíveis com a 
dominante, eliminando as dissonâncias arquitectónicas de forma a qualificar/valorizar a imagem da cidade, 
dando maior visibilidade ao comércio da frente urbana e conferindo-lhe as necessárias condições de 
funcionamento, nomeadamente na capacidade de stockagem; 
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 A dotação do estacionamento considerado como necessário para apoio à actividade comercial, incluindo os 
indispensáveis lugares de cargas e descargas, quer na avenida marginal quer em parques periféricos mas 
suficientemente próximos da frente urbana para que o percurso a pé nunca seja superior a 400 metros. 

 

Objectivos abrangidos 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 26, 28, 34, 35. 

 

SISTEMA DE MOBILIDADE 

 

Programa de intervenção 

O principal problema que se prende com a mobilidade reside na ampliação do espaço destinado à mobilidade suave 
e ao espaço de estadia e de encontro organizado e consequente redução das faixas de rodagem e estacionamento 
existentes. 

A mobilidade suave compreende o modo a pé e o modo ciclável, destinando-se a este um espaço próprio ao longo 
da avenida, ora em percurso desimpedido na frente do mar, ora na visitação à marina. 

Os percursos pedonais são melhorados em termos do reperfilamento dos passeios, no acréscimo do conforto 
através da sua arborização, no incremento da segurança com a redução de velocidade ou diminuição da carga 
automóvel.  

Ao automóvel é apenas concedido o espaço indispensável á circulação e ao estacionamento, propondo-se para este 
dois parques periféricos em silo. É clara a intenção de reduzir a velocidade máxima admitida, não apenas por 
questões de segurança do peão, mas também por razões ambientais, nomeadamente reduzindo o ruído e a emissão 
de gases. 

As principais acções propostas compreendem: 

 A execução da ciclovia ao longo da marginal, permitindo a continuidade para o interior da cidade; 

 Reperfilamento da avenida marginal, com redução da faixa de rodagem; 

 Reorganização do estacionamento ao longo dos arruamentos, mantendo um critério de serviço de 
proximidade (sobretudo por razões de abastecimento logístico), mas disciplinando as dimensões e os 
ritmos; 

 Manutenção do serviço de proximidade com a frente edificada, em via partilhada com o peão e 
condicionada a cargas e descargas, serviços de urgência e pessoas com mobilidade reduzida, 

 Criação de canais pedonais de relação entre a frente de mar e o interior da cidade; 

 Melhoria da acessibilidade a equipamentos estratégicos, nomeadamente às marinas e terminal de 
cruzeiros; 

 Resolução dos pontos de conflito actuais; 
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 Criação de estacionamento de apoio ao comércio, quer ao longo da avenida, quer em silos periféricos, que 
poderão comportar pequeno comércio de apoio, como lavagem de carros ou outro que permita a 
constituição de uma frente de rua qualificada; 

 A manutenção da rede de serviço de transportes públicos, mas com a relocalização dos pontos de toma e 
largada de passageiros, por forma a gerar o mínimo de impasses. 

 

Objectivos abrangidos 

1, 2, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 

 

SISTEMA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

 

Programa de intervenção 

A dotação dos espaços públicos de condições mais favoráveis para a utilização por parte dos cidadãos é, como foi 
dito, o factor fundador para a indução de uma “Melhoria da Qualidade de Vida”. Com efeito, grande parte da 
desregulação e dos condicionamentos ao uso nos espaços públicos das cidades decorrem de mais de meio século 
de “ditadura do automóvel”. Sendo a máquina indissociável do quotidiano actual, a verdade é que durante décadas 
demais se concebeu e construiu o espaço público em função desse modo de mobilidade. É necessário adoptar 
estratégias de desenho que possam disciplinar a mobilidade motorizada, tanto quanto será necessário demonstrar 
que estacionar o automóvel a duzentos ou trezentos metros do local aonde se quer ir, não é um critério urbanístico 
errado. 

Crucial será dar a perceber aos cidadãos que as superfícies ganhas ao automóvel se revelam muito mais úteis e 
indutoras de sociabilidade. É necessário demonstrar que a troca compensa. 

É justamente o que propomos – conformar as áreas hoje afectas à mobilidade motorizada ao espaço estritamente 
necessário ao seu funcionamento, com bons níveis de serviço, mas recuperando para o peão (em praças, passeios e 
jardins) tudo o que, ponderadamente, se revela supérfluo para o automóvel. 

PROJETOS DE ARRANJOS PAISAGÍSTICOS COM VISTA À VALORIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS EXISTENTES E DA ÁREA ENVOLVENTE 

A área de intervenção complementa-se pela intervenção em espaços públicos periféricos na sua envolvente, que 
permitem dar continuidade às propostas elaboradas. Destes, destaca-se a intervenção de recuperação das margens 
da ribeira da Conceição, que dará continuidade à criação de percursos laterais definidos na área de intervenção A2 
correspondente à área da envolvente do Tribunal. Entende-se que a recuperação das margens, deve passar pela 
criação de percursos pedonais informais que permitam a circulação ao longo das suas margens, tirando partido da 
presença do plano de água. Ao longo deste percurso, deverão ser estudadas não só ligações aos espaços públicos 
envolventes e serviços, como zonas de paragem e estadia, que possam gerar uma alternativa de recreio à frente 
marítima. 

A continuidade do percurso principal proposto para o Parque Vitorino Nemésio (que liga a cota baixa à cota alta), 
permitirá gerar uma ligação pedonal e ciclável segregada privilegiada no acesso à praia do Almoxarife/ chegada a 
Horta pela zona Norte. Este percurso ainda que de pendente bastante acentuada é cada vez mais procurado por 
ciclista, pelo que a existência de um percurso segregado permitirá a sua exploração por um conjunto maior de 
utentes e em melhores condições de segurança. A criação de uma faixa pedonal e ciclável ao longo da estrada 
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Estrada Regional Nº1, dando continuidade ao percurso proposto para o parque será outra das intervenções 
complementares que permitirá melhorar a vivência e uso fruto do espaço público da cidade da Horta. 

A Sul, o prolongamento da ciclovia até à Praia do Porto Pim permitirá ligar por um canal próprio, ciclável, o centro da 
cidade à principal praia da Horta. A realização desta intervenção, é no entanto complexa face à falta de espaço 
disponível nas ruas que fazem a ligação, entre o Largo Dr. Manuel de Arriaga e a praia. Pelo que se aponta como 
hipótese, a possibilidade de executar o percurso, contornando o Monte Queimado por Norte. Este percurso, não 
sendo direto, poderia prolongar o traçado da ciclovia, num troço mais lúdico. A sua implantação terá como forte 
condicionante a vulnerabilidade desta costa aos ventos dominantes. 

PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES URBANOS E OUTROS CONJUNTOS ARBÓREOS 

O uso de vegetação de porte arbóreo em frentes marítimas oceânicas, e em particular nas atlânticas é sempre um 
desafio. As condições extremas a que ficam sujeitas limitam fortemente o elenco florístico disponível. Os ventos 
fortes assim como o elevado teor em sal comprometem os crescimentos e frequentemente conduzem a 
desequilíbrios no seu crescimento, sejam pela forma que adquirem, um tropismo causado pelo vento, seja pela sua 
dimensão, que por vezes é bastante inferior ao desenvolvimento da mesma espécie em condições menos limitantes. 
Perante estas condicionantes, a vegetação existente na frente marítima é reveladora de uma notável adaptação às 
condições locais, sendo por isso a consideração da sua preservação prioritária, sempre que estas apresentem boas 
condições fitossanitárias, e implantações no meio urbano coerente com as soluções preconizadas.  

Atendendo ao desenvolvimento atual da vegetação existente na frente urbana, com a presença de vários exemplares 
de dimensão considerável e em bom estado de conservação, as propostas de intervenção para o espaço público 
apontam para uma reformulação pontual de traçados, prevendo-se que estas mantenha em grande parte da sua 
extensão as cotas existentes, permitindo assim preservar a vegetação existente. 

Dos espécimes a manter destacam-se para além dos exemplares notáveis e classificados da Praça do Infante D. 
Henrique, exemplares de Phoenix canariensis; Metrosidero excelsa, Araucaria hetrophylla e o alinhamento de 
Tamarix africana que acompanha o passeio pedonal da marginal. Merece destaque a preservação e integração no 
espaço de jardim (Jardim do tribunal) da araucária que ocupou o espaço central da antiga rotunda. 

O uso de vegetação em novos alinhamentos, praças, jardins e parque e arruamentos deverá ter por base um elenco 
florístico adequado às condições extremas que se verificam na maior parte da área de intervenção.  

Assim, aponta-se o seguinte elenco florístico base para as várias tipologias de intervenção:  

Árvores para áreas com maior exposição aos ventos: 

 Árvores grandes dimensões: Metrosidero excelsa - (alinhamentos e arruamentos); Myrica faya (nativa) - 
(Parques e Jardins 

 Árvores de pequenas dimensões: Tamarix africana (nativa) - Parques e Jardins e em novos alinhamentos 
(complementares do existente); Melaleuca armilaris - Parques, praças e jardins 

 Arbustivas: Erica azorica (nativa) (Parques e Jardins) 

Para zonas mais resguardadas na frente urbana ou nas zonas abrigadas pela Marina: 

 Árvores grandes dimensões: Platanus x hispânica; Ulmus minor; Quercus róbur; Ginkgo biloba; Araucaria 
hetrophylla  
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 Árvores de pequenas dimensões: Picconia azorica (nativa) 

 Herbáceas costeiras: Festuca jubata (nativa); Festuca petraea (nativa) 

 Prados: à base de Cynodon dactylon 

 

INCENTIVO DA VIVÊNCIA DO ESPAÇO PÚBLICO POR PARTE DA POPULAÇÃO 

As propostas apresentadas no presente concurso, apontam para a criação de um conjunto significativo de espaço 
públicos, compostos por parque, jardins, praças, pracetas, passeios e esplanadas arborizados distribuídos de Norte 
a Sul na frente de mar, que complementam a oferta de espaços verdes de utilização coletiva existente na cidade da 
horta e expressa no Plano de Urbanização. 

A implementação de vias densamente arborizadas na frente urbana, constituem uma proposta de melhoria das 
condições bioclimáticas de uso do espaço público, a vegetação, ainda que de difícil adaptação a condições adversas 
que ai encontra desempenha um papel fundamental na que diz respeito à proteção do sol e ventos dominantes. As 
propostas de espaços verdes para a área de intervenção representam assim um papel fundamental na consolidação 
e fortalecimento da rede urbana de espaço verdes que assegura a estrutura ecológica da cidade da Horta, 
estabelecendo a conectividade coesa pelo lado Nascente, ao longo da frente marítima, entre as grandes manchas 
que envolvem a cidade composta a Sul pelos Montes da Guia, Queimado e das Moças, a Poente pelo Monte 
Carneiro e a Norte pelo maciço da Espalamaca. 

SISTEMA DE VISTAS 

O desenho urbano proposto procura a permeabilidade entre o espaço interior da cidade e a sua frente marítima. 
Estes atravessamentos, seja em espaço público, seja em espaço privado (edifícios com serviços no quarteirão da 
frente de mar), favorecem a leitura da majestosa ilha do Pico para Nascente, e do complexo relevo da ilha do Faial, 
com especial relevo para a presença a Poente do Monte Carneiro, que domina a paisagem urbana da horta nos 
acessos desde a marginal para a zona central da cidade. 

Por outro lado, o percurso marginal Norte-Sul ao longo da frente marítima, permitirá uma leitura ampla da Baia da 
Horta, com a presença constante da Ilha do Pico a Nascente, a leitura da Espalamaca visível no sentido Sul-Norte e 
os montes Queimados e da Guia, no sentido inverso. Procurando diversificar o sistema de vistas da cidade e dos 
percursos propostos são definidos no Parque Vitorino Nemésio, dois miradouros a cotas diferentes que permitem um 
sistema de vistas sobre o Canal entre o Faial e o Pico, num local privilegiado pela proximidade ao plano de água, 
que terá inspirado o poeta e escritor Vitorino Nemésio no seu romance "Mau Tempo no Canal", razão pela qual os 
identificamos por "miradouros do Canal". 

REDE DE PERCURSOS PEDONAIS E CLICÁVEIS  

A rede de percursos pedonais gerada pela presente proposta permite assegurar uma grande continuidade de 
ligações entre espaços públicos dentro da área de intervenção, assim como das dos espaços envolventes a que se 
ligam. Para além de se assegurar a conectividade entre a zona Norte e Sul da baia, geram-se inúmeras 
oportunidades de atravessamentos ao longo do quarteirão marginal. Esta permeabilidade, promove a livre circulação 
pedonal em espaço público diversificando a hipóteses de circulação, o que enriquece a experiencia de vivência 
urbana.  

A continuidade entre espaços verdes assim como a diversificação dos edifícios que confrontam com eles permite 
melhorar a vivência urbana da cidade, procurando criar uma frente de cidade, voltada para ao mar. O grande 
corredor verde formado pela sequência de espaços propostos ao longo da marginal, permite assegura a 
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continuidade de circulação pedonal confortável, ligando a cidade aos diversos equipamentos de uso coletivo que a 
cidade oferece, onde se incluem os equipamentos desportivos a Norte e Sul da cidade, as praias, jardins, praças e 
parques urbanos. 

Os novos traçados propostos, assim como o reperfilamento das vias privilegia a circulação pedonal e ciclável ao 
longo de toda a área de intervenção.  

A ciclovia em canal segredado dos restantes espaços de circulação pedonal, permitirá melhor significativamente este 
meio de transporte em meio urbano, permitindo uma ligação Norte-Sul ao longo da marginal, com a possibilidade de 
ligação ao interior da cidade em vários pontos. Pelo facto deste canal acompanhar o traçado da atual Av. 25 de Abril, 
adjacente ao lancil que limita a faixa de rodagem do passeio, o traçado apresenta um continuidade de cerca de 1.7 
km de extensão sem o cruzamento com vias automóveis. Nos cruzamentos com as vias de circulação automóvel, a 
manutenção do canal segregado assegura igualmente a eficiência desta via. O seu traçado na área de intervenção 
permite ligar o Largo Dr. Manuel de Arriaga à zona norte da Ribeira da Conceição, com a possibilidade de, em 
trânsito partilhado com os peões ligar ao Parque Vitorino Nemésio, prolongando o seu perfil ciclável ao longo do 
próprio parque, num traçado que permite a ligação da cota baixa (cota 5), junto à piscina e a cota alta (cota 42) num 
percurso com uma pendente média com cerca de 6.7% de inclinação. Para lá da área de intervenção, entende-se 
que esta ciclovia seja ampliada, a sul em direção ao Porto Pim, e a norte, à cota alta subindo a Espalamaca em 
direção à praia de Almoxerife/ e Caldeira para percursos de grande extensão, e para Poente acompanhando a ribeira 
da Conceição ligando ao interior da cidade. 

Quanto ao trânsito pedonal, de uma forma geral os passeios serão alargados, como resultado da reformulação do 
perfil transversal das vias, assegurando canais de mobilidade pedonal confortáveis e acessíveis a todos. Sempre que 
possível, os passeios serão acompanhados pela plantação de alinhamentos de árvores que permitam o 
ensombramento dos passeios. Quanto o espaço disponível é diminuto para assegura a criação do passeio, opta-se 
pela criação de soluções de trânsito condicionado ou partilhado, permitindo a circulação pedonal.  

Para além dos passeios, a proposta aponta a criação de diversos alargamentos (pracetas) e esplanadas ao longo da 
frente edificada favorecendo a circulação e o uso pedonal do espaço. Por questões de funcionamento e articulação 
com serventias preexistentes, em grande parte dos casos estas áreas terão que ser partilhadas com trânsito 
automóvel localizado e pontual, no acesso a garagens e áreas de carga e descarga. No passeio marginal, a 
sequência de praças, jardins, esplanadas, escadórios e bancadas, permite a livre circulação pedonal em condições 
de total segurança e conforto para o utilizador.   

A permeabilidade pedonal entre a frente marítima e a zona central da cidade é um dos objetivos que se pretende 
estabelecer com a presente proposta. Para além de todas as propostas que a procuram implementar no espaço 
público, procura-se assegurar sempre que possível a mesma permeabilidade com o recurso ao conjunto edificado 
com duas frentes urbanas de uso comercial ou serviços, permitindo a passagem de pessoas pelos edifícios, ligando 
a Ruas Conselheiro Medeiros, Vasco da Gama e das Angústias à frente marítima.  

Esta proposta apresenta no edifício do antigo Banco de Portugal a sua formalização. A abertura do jardim do lado 
nascente ao público e a possibilidade de ligar pelo interior do edifício a Avenida 25 de Abril à Rua Conselheiro 
Medeiros e Largo de São Francisco. Estas ligações, ainda que de forma muito pontual já acontecem com alguns dos 
edifícios que apresentam ligações ao espaço público nas duas frentes. 

IMPLANTAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS DIFERENTES ELEMENTOS DE MOBILIÁRIO URBANO 

O uso de mobiliário urbano na presente intervenção dependerá naturalmente de cada área onde este se insere. Nos 
espaço públicos existentes, ou reformulados na zona Antiga da Cidade da Horta, as intervenções seguirão sempre 
que possível as orientações do Manual de Restauro e Recuperação/Guia do Construtor, procurando restaurar os 
equipamentos existentes.   
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Nos restantes espaços o uso de mobiliário urbano procura articular-se com as escolhas de modelos e tipos de 
equipamentos utilizados em intervenções mais recentes, com especial destaque para a obra recém-inaugurada do 
terminal de cruzeiros, na zona Norte, procurando uma imagem de conjunto coerente no tratamento da frente 
marítima. Este princípio é extensível à iluminação pública da marginal, uma vez que este elemento, que pelas suas 
características se torna muito visível na imagem da frente.  

Com esta opção pretende-se igualmente contribuir para uma redução de custos de manutenção, uma vez que a 
uniformização dos equipamentos utilizados permite aumentar a eficiência na realização de trabalhos de manutenção 
e restauro de equipamentos. 

O uso de mobiliário urbano, designadamente de bancos, está igualmente relacionado com a tipologia de espaço 
onde serão implementados. Em zonas onde se prevê a paragem e estadia de duração prolongada (Praças e 
Jardins), os bancos deverão ser confortáveis, encontrarem-se abrigados dos ventos dominantes, com sombra 
(preferencialmente de árvores), protegidos e/ou afastados das áreas de circulação automóvel mais intensa, se 
possível deverão ser complementados por implantações estratégicas que privilegiem as vistas sobre a baia, a ilha do 
Pico, e elevações, como o Monte Queimado e Monte da Guia ou a Espalamaca.  

Em espaço de estadia curta caracterizados por serem espaço maioritariamente de ligação e passeio, sempre que 
possível procura-se tirar partido de elementos construídos que sendo construídos para outras funções, possam 
desempenhar essa função como por exemplo muretes, guardas largas em pedra e/ou betão e degraus - Nestas 
circunstâncias os períodos de paragem e estadia são por norma curtos e dependem fortemente de boas condições 
climatéricas, para que se possam configurar de espaços de estadia com boas condições bioclimáticas de uso. 

Acompanham esta logica de distribuição a instalação de papeleiras e bebedouros, assim como a distribuição de 
estacionamentos de bicicletas, que por norma acompanham as paragens de autocarros, permitindo deste modo a 
articulação com a rede de transporte públicos e nas entradas dos parques, jardins, praias e praças urbanas, 
procurando fomentar o uso da bicicleta como meio de transporte urbano.  

Assim, prevê-se que o passeio marítimo apresente por norma uma quantidade mais reduzida de mobiliário urbano 
formalizado, concentrando estes elementos nas zonas mais interiores, junto à frente urbana, protegidos pela 
existência de alinhamentos de árvores e resguardados dos ventos. 

Em síntese, as acções para o espaço público compreendem: 

 A Praça Manuel de Arriaga, reformulada e para a qual se propõe uma manutenção substantiva do projecto 
já existente, sugerindo-se apenas alguns ajustamentos de pormenor; 

 O Jardim Infante D. Henrique, no qual se promove a ligação pedonal organizada com os espaços 
envolventes; 

 O Parque Vitorino Nemésio e o reforço da sua relação com a Praia da Conceição; 

 O “Passeio Atlântico”, com a incorporação de ciclovia segregada e, de uma forma geral, os ganhos em 
ergonomia e praticabilidade dos espaços pedonais; 

 A nova praça “Insula De Venture” / Praça do Mar (resultante do novo traçado da Avenida 25 de Abril), na 
qual se estabilizam e optimizam as condições para a realização da Semana do Mar; 

 Os novos alargamentos de passeios frontais na frente urbana a Norte, resultantes da anulação da Rua 
Conselheiro Miguel da Silveira e que permitirão o estabelecimento de novas actividades económicas, 
valorizando o comércio instalado; 
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 Os novos “anfiteatros” sobre o Oceano (a Sul e a Norte da “Rosa dos Ventos”) que permitem não só locais 
de estadia com vista privilegiada como também ligar fisicamente a cota da Avenida às vastas plataformas 
das Marinas; 

 A nova Praça Jardim a Norte do Tribunal (obtida pelo redimensionamento da rotunda) que estabelecerá um 
prolongamento visual do Parque Vitorino Nemésio e servirá melhor como “praça de acolhimento” aos 
visitantes desembarcados no novo Terminal de Cruzeiros; 

 O reperfilamento de diversas faixas de rodagem (de que é exemplo a Rua Vasco da Gama), ganhando 
espaço pedonal mais seguro e confortável para melhor interacção com o comércio; 

 A requalificação dos percursos pedonais e cicláveis ao longo das margens da Ribeira da Conceição. 

Oferece-se dessa forma um cordão de espaços praticáveis com uma configuração geográfica coerente e 
equilibrada – praças e/ou jardins nos extremos e no centro, ligados por passeios bem dimensionados, 
sombreados e equipados -, e que constituem também para o viajante pontos de atractividade específica. 

 

Objectivos abrangidos 

1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35. 

 

IV. “PROPOSTA ESPECÍFICA PARA OS DIFERENTES ESPAÇOS QUE COMPREENDEM A 

FRENTE MAR”  

No que respeita aos materiais construtivos, cumpre-se uma paleta unitária e homogénea para todas as superfícies a 
tratar (ver anexo 7- quadro de materiais e catálogos/ficha técnica): 

 Tapete betuminoso drenante nas faixas de rodagem do itinerário principal; 

 Empedrado assente em espinha nas faixas de rodagem dos arruamentos de acesso ou velocidade 
condicionados; 

 Lancis, guias e peças especiais de balizamento ou remate em pedra; 

 Passeios em empedrado de pequena dimensão, assente nos diversos modos, à fiada, a encher ou “de 
arte”; 

 Ciclovia em betuminoso de granulometria fina; 

 Iluminação pública instalada com regra de alternância com a arborização, em colunas tronco-cónicas lisas 
e dotadas de armaduras com luminárias de tecnologia LED; 

 Bancos com encosto; 

 Papeleiras; 

 Espirais para estacionamento de bicicletas. 
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Em todos os materiais será observada a premência da composição estrutural e dos acabamentos respeitarem bons 
índices de resistência ao uso intenso e à agressão salina marítima. 

Procedemos, agora, a uma descrição das diversas componentes da intervenção, de Sul para Norte: 

 

ZONA DA IGREJA DAS ANGÚSTIAS 

Trata-se essencialmente de um problema de gestão do tráfego automóvel. Dessa disciplina específica poderá saber-
se mais adiante. No que respeita ao desenho urbano, foram introduzidas algumas melhorias através do 
reperfilamento dos arruamentos. Considerou-se importante manter a zona frontal ao adro da Igreja como 
exclusivamente pedonal. Esta opção concorre com o facto de se ter privilegiado as Ruas José Azevedo e Filipe de 
Carvalho como esteira principal de circulação automóvel. 

EIXO DA RUA DAS ANGÚSTIAS, TROÇO SUL DA RUA VASCO DA GAMA E TRAVESSA DO BORRATÉM 

Propõe-se uma alteração ao estatuto e nível funcional deste “T” constituído pelas três artérias. Com efeito, as frentes 
urbanas que as conformam encontram-se visivelmente deprimidas ao nível dos usos. A sua transformação em 
arruamentos de tráfego condicionado a ligeiros com um só sentido e de velocidade reduzida, com a introdução de 
estacionamento e melhoria significativa dos passeios, permitirá estimular um novo ambiente e conforto do percurso 
que conduza ao estabelecimento de actividade comercial nos pisos térreos dos edifícios confinantes. 

A diferenciação do nível de serviço da faixa de rodagem é acentuada pelo facto de se reduzir o lancil a uma 
expressão mínima (±0,02m) e a pavimentação ser efectuada com empedrado. No fundo, estes três arruamentos 
passam a configurar uma zona partilhada (automóvel / peão), procurando que possa estender-se a esta zona Sul 
uma dinâmica urbana semelhante à existente na “zona comercial” do centro urbano. 

LARGO DR MANUEL DE ARRIAGA E CAIS DE SANTA CRUZ 

Como foi já dado a saber, esta equipa não vê incompatibilidades conceptuais ou funcionais no projecto já 
desenvolvido para o Largo Dr. Manuel de Arriaga. Apenas se procedeu a alguns ajustamentos para concordância 
com a nova figura do arruamento confinante. 

No mesmo sentido, se fundamenta a opção de instalar a via ciclável à cota do cais, tendo continuidade para Norte 
através de um pequeno troço em passadiço metálico sobre um canto pouco utilizado da marina, voltando a assentar 
na plataforma contornando o Forte de Santa Cruz por Poente. Desta forma, assegurar-se-á um passeio público 
praticável e em proximidade com o plano de água. Por outro lado, esta instalação na cota baixa, permite libertar 
espaço na Rua José Azevedo para o novo perfil adoptado para esta via. 

EIXO DA RUA JOSÉ AZEVEDO E TROÇO NORTE DA RUA VASCO DA GAMA 

Propõe-se uma alteração ao estatuto e nível funcional deste eixo viário. Reperfila-se a faixa de rodagem, passa a 
duas vias de dois sentidos com estacionamento marginal do lado Poente; beneficia-se o passeio confinante à frente 
edificada; programa-se uma passadeira pedonal na imediações do Café Sport, o que facilita o atravessamento para 
as novas plataformas de estadia criadas pelo projecto de “REQUALIFICAÇÃO E ORDENAMENTO DA FRENTE 
MARÍTIMA DA CIDADE DA HORTA – 2ª FASE”. 

Reorganiza-se a baía de estacionamento frontal à Pousada mas mantendo os lugares. 

PRAÇA INFANTE D. HENRIQUE 

Sendo um espaço notável pelo carácter que lhe confere o conjunto arbóreo, propõem-se um conjunto de pequenas 
acções no redimensionamento dos arruamentos envolventes, no sentido de melhor organizar os movimentos de 
acesso e travessia. Localizam-se duas passadeiras em cada um dos topos da praça. Propõe-se uma nova 
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configuração para o topo Norte do jardim por forma a melhor acolher os diversos percursos a favorecer a criação de 
um necessário alargamento. Neste local situa-se uma nova escadaria de acesso à cota baixa da Marina. 

No sentido de preservar a praticabilidade do passeio marítimo e não interferir com o alinhamento arbóreo, a ciclovia é 
desviada para o talude, a uma cota intermédia, o que permite fazer a transição de cotas em rampa suave. 

 

TOPO SUL DA AVENIDA 25 DE ABRIL | NOVA PRAÇA “INSULE DE VENTURE” | MATRIZ 

Trata-se do espaço nodal central mais importante de toda a plataforma marginal. Como vai dito nas considerações 
estratégicas, a proposta opta claramente por consolidar e reforçar esta plataforma como o espaço mais expressivo 
para as funções colectivas urbanas de maior dimensão como, por exemplo as manifestações e eventos associados à 
Semana do Mar. 

Nesse sentido, a linguagem do desenho urbano propõe acompanhar a noção de “praça” resultante do desvio da faixa 
de rodagem para Nascente (actual canal da Rua Conselheiro Miguel da Silveira). Mantendo as árvores de melhor 
porte e figura, desenvolve-se um pavimento contínuo, semi-permeável e decorado com um padrão geométrico 
composto em torno do tema inscrito “INSULE DE VENTURE”. Esta ampla plataforma plana facilitará a instalação dos 
dispositivos efémeros que acolhem as manifestações e eventos sazonais sendo que, nas restantes épocas do ano 
se apresenta como uma praça de referência para estadia. 

NOVO ESPAÇO DE CONTACTO COM O MAR 

Como foi dito, uma das principais características das mais bem-sucedidas operações de requalificação urbana em 
zonas marítimas e ribeirinhas, é a aproximação física dos utilizadores ao plano de água. Actualmente, a “Frente de 
Mar” da cidade da Horta tem mesmo que ser grafada entre aspas – mais de 1,5Km de plataforma sem nenhum 
espaço onde a sensação de aproximação ao plano de água possa ser experienciada. Com efeito, o muro marginal 
da Avenida apenas limita o espaço, não oferecendo de forma confortável a possibilidade de estadia em 
contemplação ou observação em grupo de alguma actividade na baía. 

É justamente essa funcionalidade que se pretende oferecer. Sendo a única intervenção verdadeiramente “nova” a 
implementar, encontra a sua plena justificação pelo facto de estar situada na zona central da Frente de Mar, próxima 
da zona urbana mais movimentada e atraente do centro da cidade e com a qual se virá a ampliar significativamente a 
área praticável nos grandes eventos, ao ligar a cota da plataforma da avenida com a plataforma da marina. 

Estas grandes escadarias desenvolvem-se em dois grupos, a Sul e a Norte da “varanda em meia laranja” da Rosa 
dos Ventos, interagindo e integrando-a. 

A Sul propõe-se o “Anfiteatro da Marina”, uma escadaria em degraus longos que servem como bancada e permitirão 
assistir a espectáculos que se desenrolem na ampla “praça” do topo da Marina. Permitirá, ainda, dinamizar o espaço 
edificado por baixo da Rosa dos Ventos que, hoje, se encontra deprimido e em claro sub-rendimento. 

A Norte propõe-se o “Escadório do Oceano” e a “Varanda do Baleeiro”. Na verdade constituem um dispositivo de 
descida / subida no modo misto de degrau longo e rampa, esta possibilitando condições de acessibilidade universal. 
A “Varanda do Baleeiro”, terminando em consola sobre o plano de água, é um ponto simbólico no qual se poderá 
evocar a antiga actividade piscatória, sobretudo para os visitantes. 

Estas novas superfícies serão construídas em betão armado, acabadas numa camada de revestimento de betão 
endurecido e superfície amaciada, no sentido de aprontar um bom suporte para novas pinturas de navegantes – um 
dos “ex-libris” do porto da Horta. 

TROÇO NORTE DA AVENIDA 25 DE ABRIL | CONCEIÇÃO 

Tratando-se da zona da actual marginal com a frente urbana mais degradada e com muito pouca actividade 
funcional, opta-se por assentar a nova faixa de rodagem na esteira da actual Av. 25 de Abril. Deste modo, o actual 
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canal da Rua Conselheiro Miguel da Silveira passa a incorporar os espaços de passeio pedonal confinante com o 
edificado. As áreas disponibilizadas dessa forma, a que chamaríamos “Esplanada Conselheiro Miguel da Silveira”, 
são utilizadas para minorar os efeitos de ruptura que actualmente se verificam nas zonas onde a rasante do cordão 
das cotas de soleira dos pisos térreos é bastante inferior à da plataforma da avenida. Esse efeito de “pátio inglês” 
poderá ser mantido nalguns troços, transformando-se o muro de suporte em escadaria amigável (degrau longo) 
permitindo melhor funcionalidade e conforto na mobilidade partilhada. Não se pensa realista cortar abruptamente a 
possibilidade de acesso automóvel de proximidade aos edifícios, nesse sentido continuará a ser possível o acesso 
automóvel ao canal da Rua Conselheiro Miguel da Silveira. Este regime de utilização partilhada mas com clara 
prioridade ao peão, viabilizará melhores condições para o estabelecimento de novas lojas e cafés/restaurantes em 
resposta, também, à previsível maior procura dada a proximidade do novo Terminal de Passageiros de Cruzeiros. 

Sempre que a largura da “Esplanada Conselheiro Miguel da Silveira” o permite, os lugares de estacionamento 
distribuem-se perpendicularmente à faixa de rodagem. 

Neste troço, a ciclovia corre paralela e em proximidade com a faixa de rodagem automóvel. Consideramos que, por 
razões de segurança e também para melhor interacção com o “Passeio Atlântico”, a ciclovia deverá ser implantada 
na cota do passeio e com uma banda interposta à faixa de rodagem. Esta esteira servirá para a implantação de 
iluminação pública, sinalização de trânsito, etc. 

JARDIM / PRAÇA DO TRIBUNAL 

O espaço da rotunda atualmente existente tem características de um nó viário de circulação bastante intensa, o que 
na realidade não acontece. Este nó é a principal entrada na cidade a Norte e, contudo, o afastamento da malha 
urbana a este ponto e as características desta malha, uma malha residencial, levam a que, até à construção do 
terminal de cruzeiros, este espaço fosse secundarizado em termos de vivência urbana. No entanto, com a 
construção do novo terminal de cruzeiros entende-se que esta lógica se irá alterar, uma vez que este será o ponto de 
saída ou de chegada de grande número de turistas e passageiros provenientes de outras ilhas. Desta forma, este 
espaço vai ser a principal receção de turistas vindos de barco e por isso virá a ter um uso mais pedonal e mais 
intenso. Por outro lado, esta rotunda é também o elo de ligação à zona de ligação com a praia da Conceição cujo 
uso se pretende que venha a reavivar com as novas realizações na zona da praia e do parque. A rotunda é limitada 
a Norte pela presença da Ribeira da Conceição, e por um elemento que faz um corte com a zona Norte, sendo que 
as ligações são estranguladas pela única ponte existente. São assim objetivos para esta área, pormenorizar a 
reformulação do espaço procurando prepará-lo para o aumento de utilizadores pedonais que se virá a verificar e 
garantir que as suas características permitam, não só um suporte para a nova carga de uso que se prevê, como 
também uma ligação permeável entre as duas áreas que se organizam em cada um dos lados da ribeira da 
Conceição. 

Condicionantes 

As principais condicionantes para a intervenção prendem-se com a presença de ventos fortes dominantes e a 
vulnerabilidade deste espaço, devido a ser uma área plana. Contudo, com a construção do novo terminal, prevê-se 
que haja uma melhoria significativa desta suscetibilidade, sobretudo em dias de temporais. São também 
condicionantes à intervenção neste espaço a escala das infraestruturas existentes, e a dimensão do nó viário, que 
apresenta uma grande diferença de escala quando comparada com o interior da cidade na zona do bairro dos 
pescadores com uma malha urbana mais apertada e dimensão de vias bastante mais estreita. É também uma 
condicionante à intervenção o desnível existente entre a plataforma da rotunda e a malha da cidade antiga, assim 
como as relações de cotas com a ribeira emparedada nas suas margens. Também já referida outra condicionante, 
sobretudo quando se pensa na ligação entre as margens da ribeira, é o reduzido canal disponível da ponte existente. 

Também condicionante, se bem que não em espaço de intervenção pedonal, é o próprio acesso à bomba de 
gasolina e o facto da entrada se fazer por Poente implica a criação de uma via de acesso cujo uso é quase exclusivo 
para esse efeito. O próprio funcionamento da bomba com saída para a rotunda leva inevitavelmente a que seja difícil 
para os condutores perceberem esta forma de acesso. Naturalmente, um acesso a um serviço ou espaço privado 
não é uma solução de grande relevância; no entanto, face às condicionantes, e até ao facto de se pretender que este 
espaço adquira um carácter mais urbano e com menor velocidade, entende-se que estes acessos poderão ser 
reformulados libertando parte do espaço necessário para espaço de circulação pedonal. 
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As principais ações previstas para esta área de revalorização são a reformulação do sistema do nó reduzindo a 
rotunda existente que tem uma forma oval e que resultou da anexação da antiga rotunda com uma nova redução 
dessa rotunda para uma com a forma circular, relacionando-a mais com a via de ligação entre a zona da ponte zona 
da nova terminal de cruzeiros e a avenida 25 de abril. Entende-se que as restantes saídas são de trânsito 
condicionado e que se prendem maioritariamente com o acesso à bomba de gasolina. Prevê-se então a 
reformulação deste desenho, libertando a Araucária que se encontrava na antiga rotunda, anexando-a à malha 
urbana através da criação de um jardim do lado Norte do tribunal, jardim esse que constitui uma proposta de ação da 
área, uma vez que se anexa parte desse jardim pertencente à antiga rotunda a um dos acessos à zona das bombas 
de gasolina assim como a transformação da via que segue para Poente e que liga à zona do edifício "Barão" 
integrando este jardim com característica de praça.  

Este jardim servirá sobretudo para criar aí uma zona de articulação de vários pontos que se pretendem vir a ligar, por 
um lado o terminal de cruzeiros, o remate da Av. 25 de abril, a ligação com a praia da Conceição e o parque Vitorino 
Nemésio, a ligação pedonal ao longo da ribeira ligando-a para a zona Poente, acompanhando a linha de água até à 
zona do "salto da Conceição". 

Este jardim será trabalhado ao nível de cotas, permitindo também relacionar a diferença de cotas entre a zona alta 
do jardim e do tribunal e a zona Antiga do bairro dos pescadores. Pretende-se deste modo que a circulação pedonal 
se faça mais facilmente e deste modo, e de acordo com a intenção geral da intervenção, aumentar a permeabilidade 
pedonal entre a frente marítima e a malha urbana antiga. 

Acompanham estas propostas uma série de outras secundárias que a complementam.  

Destaca-se a ponte pedonal paralela ao tabuleiro da ponte existente cuja intenção é permitir uma passagem pedonal 
afastada da via existente junto à foz da ribeira uma vez que se pretende que esta faça parte de uma zona mais 
confortável afastando-a do ruído e da circulação automóvel. Na própria ponte sobre a ribeira da Conceição, o 
tabuleiro é reformulado fazendo-se um tabuleiro assimétrico da ponte encostando os carros mais ao lado Poente e 
libertando um maior espaço de circulação de passeio do lado Nascente junto ao mar que dará continuidade à 
circulação pedonal e ciclável que vem ao longo da Av. 25 de Abril e que permite a ligação pedonal ao passeio 
marítimo Vitorino Nemésio que é proposto para a zona da praia e parque. 

Relativamente às margens da Ribeira, estas serão intervencionadas fazendo uma recuperação dos muros 
existentes, nomeadamente com a recuperação das escadas de acesso ao plano de água. Estas escadas serão 
recuperadas de acordo com as tipologias de construção em pedra existentes, repondo os degraus em falha e 
acrescentando também degraus que permitam fazer o acesso a partir do passeio existente subindo o murete e, desta 
forma, mantendo a configuração da ribeira e a sua prestação contra a subida das águas, permitindo, no entanto, que 
em dias de maior calmaria o acesso ao plano de água seja possível para pequenas embarcações. Lateralmente 
serão criados passeios marginais, onde se prevê a plantação de várias espécies como o Tamarix e outras 
características. Este passeio marginal será o arranque, de um percurso mais extenso, ao longo da ribeira, e que liga 
à zona de lazer mais a Poente. Terá um perfil de passeio de lazer e de estadia e serve como alternativa de recreio 
para dias de ventos fortes na frente marginal, um espaço de resguardo. Na margem esquerda da ribeira prevê-se um 
prolongamento da ciclovia com a ligação para o interior da cidade e ao núcleo desportivo. 

PARQUE VITORINO NEMÉSIO 

Esta área de intervenção é composta por 2 unidades: a praia da Conceição e toda a encosta exposta a Sul voltada 
para a baía onde se encontra instalada a piscina municipal e equipamentos do parque. 

A área da praia da Conceição sofreu alterações significativas recentemente com a construção do terminal de 
cruzeiros Norte. Durante o período de obras toda a interdição do espaço levou a que o uso desta praia estivesse 
reduzido, pelo que a prática ou o uso da praia decaiu face a anos anteriores.  

Por outro lado, convivem agora uma praia e um terminal numa zona que encosta à zona da falésia, numa área com 
pouca acumulação de areia. É no entanto, no meio urbano, a segunda praia da cidade da Horta. O acesso à praia 
faz-se pela estrada de acesso à piscina, sendo que a área de estacionamento corresponde à da piscina, podendo 
também ser utilizado o estacionamento ao longo da estrada regional 2, no limite poente do parque. 
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O uso desta praia quando comparado com a praia Sul do Porto PIM foi sempre bastante menor, não só pelas 
características da configuração da própria praia com a ausência de areia, como pela própria agitação do mar. É no 
entanto um dos pontos onde, com a agitação do mar, é possível realizar a prática do surf pelo que se torna um 
espaço com grande aptidão para este desporto, próximo do centro urbano da cidade da Horta.    

A área correspondente ao Parque Vitorino Nemésio é dominada pela presença das piscinas municipais. Estas 
ocupam as cotas mais baixas com uma presença destacada na frente de mar, ao fundo da via de circulação que dá 
acesso ao estacionamento na sua frente Sul. 

O espaço disponível para o parque tem uma área de cerca de 4,6 Ha, tendo como uma forte condicionante ao seu 
uso o facto de as zonas Nascente e Norte apresentarem cotas muito elevadas e, alguns sítios, declives também 
acentuados. Merece especial destaque a zona Poente à cota baixa uma vez que é uma das poucas áreas 
relativamente planas.  

Estas zonas planas com estas características topográficas levaram a que aí se instalassem os principais 
equipamentos de que o parque dispõe, com destaque para o parque infantil, o campo de jogos de basquete e, mais 
recentemente, o parque radical. Contudo, em termos de organização de espaço, nota-se que o presente espaço 
corresponde a uma área pouco vinculada a um plano, mas sim a uma área onde foram introduzidos vários 
equipamentos em registos temporais distintos, apresentando por essa razão uma falta de coerência e de desenho do 
espaço. Em termos de vegetação ela é abundante ao longo de quase toda área com excepção da clareira que 
corresponde precisamente às áreas de cota mais baixa. Na frente Sul e a separar da estrada que dá acesso à 
piscina marca presença uma sebe densa de Metrosideros e Tamarix pontuada por Araucarias, sebe essa que 
desempenha um papel fundamental para a protecção dos ventos fortes que dominam nesta área. Precisamente por 
trás desta sebe e mesmo no meio dela encontra-se o parque de merendas implantado na proximidade da via e da 
praia. 

Quanto às cotas mais altas, não apresentam qualquer tipo de equipamento com excepção de pequenos bancos ao 
longo de uma rede de caminhos e trilhos pouco expressiva que permitem não só a ligação pedonal com algumas 
habitações que se encontram na encosta sul como para passeio eventual e uso deste espaço. 

As principais condicionantes de espaço destas áreas são a influência ou a vulnerabilidade aos ventos dominantes 
que pela sua intensidade condicionam o uso do espaço. Outra condicionante sobretudo na zona da praia é a falta de 
espaço disponível para zonas de solário face ao curto areal e à falta de espaço de ante-praia disponível. 

Objetivos 

Os objectivos / proposta que se pretendem para este espaço são: aumentar o espaço disponível para a praia; 
diversificar as áreas de uso do parque distendendo os equipamentos por todo o parque; articular o uso entre o 
espaço de praia e o parque permitindo desta forma diversificar a oferta de uso o que se traduz na criação também de 
melhores alternativas para fazer face às condições climatéricas adversas que possam ocorrer ao longo de todo o 
ano. Ainda objectivos das presentes propostas, dar cumprimento ao plano de praia previsto no POOC e definir uma 
área de remate da baía na zona Norte com um remate também para a Av. 25 de Abril, que passará a terminar neste 
ponto em articulação com a proposta para a área de pormenorização  

Propostas de Intervenção 

Para complemento dos objectivos apresentados às propostas de intervenção para esta área incluem-se: a 
reconversão da faixa de acesso ao estacionamento frontal da piscina a partir da estrada regional 2 em passeio 
marítimo, dando continuidade ao passeio da Av. 25 de Abril que actualmente termina no novo terminal e na rotunda 
do tribunal. Esta reconversão faz-se exclusivamente com recurso a um novo pavimento que se propõe obter a partir 
da reformulação da camada superficial de acabamento do pavimento existente. Em termos de cotas e de largura da 
via tudo se mantém, sendo o pavimento composto por uma calçada de pedra de basalto e calcário tradicional com 
um padrão de transição que representa no fundo um degradé de tons mais claros correspondentes à calçada de 
calcário até ao basalto mais escuro na zona poente que liga à falésia. Esta solução de pavimentação, à semelhança 
da que é utilizada na zona do novo terminal de cruzeiros, representa no fundo uma fusão/transição entre o meio mais 
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urbano que compõe toda uma frente da Av. 25 de Abril e a transição para o meio mais natural, simbolizado aqui na 
falésia que remata a baia da Horta. 

Esta intervenção permitirá ampliar o espaço de solário da praia uma vez que à cota alta a ausência de circulação 
automóvel permitirá que todo o espaço de circulação da praia seja libertado e ocupe esta nova faixa. Este passeio 
permitirá também a ligação mais franca entre a praia e o parque urbano. Essa ligação será facilitada pela 
formalização e melhoria de acessos perpendiculares ao longo deste novo passeio marítimo que farão a ligação 
através da sebe de Metrosideros e Tamarix definida. 

Outra proposta que dá ou procura dar resposta à necessidade de criação de novos espaços de estacionamento é a 
localização na zona Poente da piscina de uma bolsa de estacionamento com 38 lugares. Esta bolsa implantada no 
sentido/direcção Norte/Sul tem na sua implantação, como proposta que a fundamenta, a tentativa de reduzir ao 
mínimo a área de corte entre o espaço de parque urbano e a praia. Permite portanto ligações perpendiculares entre 
estes dois espaços. Esta bolsa de estacionamento que se pretende que tenha uma imagem mais próxima do parque 
possível, razão pela qual está prevista nos lugares de estacionamento pavimentação com grelhas de enrelvamento, 
é composta por lugares de estacionamento a 45º sendo que entre dois lugares e alternadamente está prevista a 
implantação de Metrosideros cujo objetivo é vir a dar sombra para as viaturas ao mesmo tempo que contribui para 
reduzir o impacto visual desta unidade. 

A bolsa de estacionamento existente a Sul do edifício das piscinas municipais é também intervencionada sendo 
reformulado o seu desenho e colocando a área de estacionamento perpendicular à praia, contudo é definido um 
alinhamento de Araucárias na frente da piscina que permitirão, não só gerar sombra sobre essas viaturas, como 
delimitar uma transição entre o espaço pedonal e este espaço para paragem de viaturas. Entende-se que esta bolsa 
de estacionamento poderá ser concessionada ou poderá estar afecta à concessão atribuída à exploração do apoio 
de praia completo que ocupa parcialmente o espaço da piscina das áreas de serviço da piscina e que tem também 
prevista nesta proposta a sua ampliação de acordo com as indicações do POOC. O acesso a estas duas bolsas de 
estacionamento faz-se pela reformulação do caminho de cota mais baixa do parque, que passará a ser um caminho 
de trânsito partilhado. 

Para dar cumprimento a este requisito, o acesso a partir da estrada regional faz-se por uma rampa, acesso esse que 
deverá ser condicionado para assegurar que, quando a lotação dos espaços está completa, não permite a entrada 
de mais veículos. Ao fazer esta subida, o pavimento ainda que reforçado terá características aparentes de trânsito 
pedonal, não só em termos de acabamento, como a própria configuração geométrica, que dará indicação de que o 
automobilista se encontra num espaço de acesso partilhado. Esta solução permitirá assegurar a acessibilidade 
automóvel à proximidade da piscina e praias, sendo contudo uma área com um número reduzido de lugares. Prevê-
se que os lugares entre a piscina e a praia possam ser taxados, permitindo que desta forma se regule a 
acessibilidade à praia e permitindo que a concessão do apoio de praia se torne economicamente mais vantajosa. 
Esta opção poderá ter um carácter sazonal caso se verifique que isso seja necessário.  

Esta proposta de recuar o acesso automóvel ao parque de estacionamento que decorre da análise do plano de praia 
previsto no POOC, implica uma reformulação dos usos associados ao parque, reformulação essa que se entende 
necessária para melhoria do uso do parque.  

 

V. “ABORDAGEM AO SISTEMA VIÁRIO, CIRCULAÇÃO E ESTACIONAMENTO”  

Acessibilidades Rodoviárias e Circulação 

A proposta delineada no âmbito do presente concurso visa a restruturação do sistema rodoviário da área de 
intervenção de forma articulada com a restante cidade respeitando, sempre que possível, as premissas do Plano de 
Urbanização da Cidade da Horta (PU da Cidade da Horta) nesta área. Neste entendimento, a proposta ao nível das 
acessibilidades e da circulação rodoviária têm em vista os seguintes objetivos: 
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> Beneficiação da rede rodoviária da área de intervenção tendo em vista, não só a fluidez do tráfego, mas também a 
“pacificação” da área de intervenção através da diminuição da velocidade dos veículos e o aumento da segurança 
pedonal; 
> Maior equilíbrio na utilização do espaço urbano entre a via de circulação, as bolsas de estacionamento, os 
passeios e outras utilizações (via ciclável, vegetação, mobiliário urbano, etc.); 
 
> Criação de bolsas para a paragem de autocarros durante as operações de tomada e largada dos passageiros, de 
bolsas de estacionamento devidamente racionalizadas e ordenadas e, dentro destas, reserva de alguns espaços 
destinados às operações de carga e descarga, de apoio às atividades económicas existentes ao longo das vias da 
área de intervenção (estas últimas deverão ser identificadas em fases posteriores do projeto). 

 

A proposta delineada (aconselha-se a visualização Planta Geral de Acessibilidades, Circulações e Estacionamento - 
painel 1) tem como pontos fundamentais os seguintes: 

> Hierarquização da rede rodoviária da área de intervenção, tendo-se por base a proposta constante no âmbito do 
PU da Cidade da Horta, mas com pequenas alterações que consubstanciem uma leitura mais coerente da rede 
rodoviária principal; 
 
> Despromoção hierárquica do “troço final” da ER2-2ª (Estrada Príncipe Alberto do Mónaco, junto ao centro urbano) 
tendo em vista a “pacificação” da Rua das Angústias (cujo troço mais a sul já é estritamente pedonal) e consequente 
redistribuição do tráfego de atravessamento para o eixo ER2-2ª / Rua Filipe de Carvalho, através da ligação 
rodoviária (com dois sentidos de circulação) a construir entre a ER2-2ª e a Avenida Gago Coutinho e Sacadura 
Cabral (proposta fora da área de intervenção mas considerada importante para a solução global); 

 

Figura 1 – Proposta de alteração para as acessibilidades rodoviárias à zona sul da área de intervenção 

> Com a solução referida no ponto anterior, pretende-se também melhorar as acessibilidades rodoviárias ao Porto 
Comercial da Horta, apresentando-se um percurso mais direto (evitando-se o atravessamento do núcleo antigo) e 
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funcional para os veículos de mercadorias (ligeiros e pesados) que participam na atividade logística entre as 
atividades económicas existentes na ilha e o porto, fundamental para o desenvolvimento da economia da cidade; 
 
> Privilegiar o eixo constituído pelas ruas José Azevedo, Vasco da Gama e Avenida 25 de Abril como a “avenida 
marginal” por excelência, remetendo a Rua das Angustias para via secundária, de acesso local; 
 
> Decorrente do ponto anterior, consideração do eixo formado pelas ruas José Azevedo, Vasco da Gama e Avenida 
25 de Abril com duplo sentido de circulação em toda a sua extensão. A existência de duplo sentido de circulação é 
desde logo inibidora de velocidades de circulação acima das permitidas; 
 
> Manutenção da Travessa do Borratem com duplo sentido de circulação, e não com sentido único de circulação 
(nascente-poente, como proposto no PU da Cidade da Horta) porque possui um perfil transversal tipo adequado a tal 
e de modo a facilitar o acesso local já que, mais para norte, o “cotovelo” existente entre a Rua Vasco da Gama e a 
Rua José Azevedo, apesar de melhorado no âmbito da presente proposta, continua a apresentar uma geometria 
menos generosa; 
 
> Rua Conselheiro Miguel da Silveira sem tráfego rodoviário com exceção de alguns pontos (devidamente 
reformulados) no acesso a ruas na sua envolvente – exemplo: acesso ao Largo Duque D’Ávila e Bolama; 
 
> Relocalização das passadeiras de peões ao longo do eixo constituído pelas ruas José Azevedo, Vasco da Gama e 
Avenida 25 de Abril, não só com o objetivo do aumento da segurança dos peões na travessia deste eixo, mas 
também a indução de velocidades de circulação rodoviária mais reduzidas; 
 
> A criação de bolsas de estacionamento preferencialmente no lado poente de parte da Rua Vasco da Gama e 
Avenida 25 de Abril, permitindo um melhor ordenamento deste eixo rodoviário; 
 
> Reformulação da geometria da intersecção giratória com a Rua José Fialho, o acesso ao “novo” Terminal de 
Passageiros da Horta e a Estrada 1º de Maio, com o intuito de melhorar o espaço urbano na envolvente, mas 
garantindo-se a manutenção do seu bom desempenho rodoviário. 

Em suma, a ideia subjacente à solução apresentada é remeter para as vias com características funcionais e 
geométricas adequadas o tráfego que procura o centro urbano e de atravessamento e “libertar” as vias secundárias 
(mais adequadas ao acesso local) para o estacionamento de veículos e circulação pedonal, não esquecendo a 
melhoria das condições de acessibilidade e de mobilidade em modos suaves no geral e a mitigação dos maiores 
pontos de conflito atuais. 

As soluções delineadas foram baseadas, não só no conhecimento da realidade local, mas também por uma recolha 
de dados de tráfego (contagens de tráfego, realizadas em Junho de 2013) que permitiu, por um lado ter uma 
perceção dos volumes que atualmente circulam na área de intervenção e, por outro, quantificar a valia das 
alterações propostas. 
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Figura 2 – Postos de contagem de tráfego realizados e respetivos resultados (veículos/hora – total dos movimentos 
de cada posto) 

 

Estacionamento 

O estacionamento dos veículos é um tema sempre muito relevante, nomeadamente ao nível dos centros históricos 
das cidades. A habitual concentração de alguma habitação, mas também de comércio tradicional e de serviços 
públicos, tornam estas zonas das cidades em zonas altamente atractoras e geradoras de viagens, nomeadamente (e 
historicamente) ao nível do transporte individual. Por outro lado, o ordenamento e a respetiva gestão eficiente do 
estacionamento é um modo muito eficaz de controlar e influenciar a repartição modal no centro das cidades. 

Naturalmente à escala da cidade da Horta este problema é também aqui sentido, até pelo crescimento do número de 
veículos motorizados que ocorreu num passado recente. Neste contexto, para além das restantes medidas 
apresentadas nos outros pontos, que visam o aumento da qualidade de vida das populações e também da qualidade 
do espaço público, apresentam-se de seguida as medidas propostas ao nível do estacionamento tendo em vista o 
seu ordenamento e disciplina. Como se verá mais abaixo, são também medidas através das quais tenta-se, não só 
ordenar o espaço público, mas também alterar a repartição modal em prol de modos alternativos ao transporte 
individual, tendo em vista a diminuição do seu impacte na área de intervenção. Neste entendimento, as medidas 
propostas assentam em dois grandes temas: 

Ordenamento das bolsas de estacionamento (e sua eventual tarifação) ao longo do eixo constituído pelas ruas José 
Azevedo, Vasco da Gama e Avenida 25 de Abril; 
Criação de parques de estacionamento alternativos (propostas alternativas às definidas no âmbito do PU da Cidade 
da Horta e consideração de alguns dos parques sugeridos nesse documento). 

Ordenamento das bolsas de estacionamento 

Com a reformulação e beneficiação geométrica do eixo constituído pelas ruas José Azevedo, Vasco da Gama e 
Avenida 25 de Abril, as bolsas de estacionamento para veículos ligeiros são também alvo de um ordenamento e 
disciplina, obtendo-se uma menor capacidade face ao existente atualmente, o que vai ao encontro do modelo de 
ocupação pretendido. 

Com a proposta delineada pretende-se obter um maior equilíbrio entre os diferentes modos que utilizam o espaço 
público, existindo um claro objetivo em “libertar” grande parte da “frente de mar” do estacionamento dos veículos, 
mitigando-se o “efeito de barreira” que os mesmos acabam por consubstanciar. Com efeito, com exceção da Rua 
José Azevedo e parte da Rua Vasco da Gama (onde não existem condições geométricas para tal), todo o 
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estacionamento em bolsa de veículos foi delineado e remetido para a lateral poente do eixo rodoviário constituído por 
parte da Rua Vasco da Gama e pela Avenida 25 de Abril. Com esta solução aproxima-se o estacionamento dos 
edifícios existentes, liberta-se a lateral nascente para a melhoria da geometria dos passeios e inserção da via ciclável 
prevista e diminui-se o “efeito de barreira” que os veículos estacionados atualmente provocam ao longo desta artéria 
“marginal”. 

Em termos rodoviários, a não existência de estacionamento dos dois lados da via permite também não penalizar 
gravemente as condições de circulação ao longo da mesma, “organizando-se” as principais manobras associadas ao 
estacionamento dos veículos do lado poente da via. Por outro lado, a existência de bolsas de estacionamento pode, 
em dias de maior procura e em que a oferta se encontre preenchida, levar ao chamado “estacionamento em segunda 
fila”. Deste modo, garante-se que o sentido sul-norte estará sempre desimpedido, garantindo-se sempre uma normal 
fluidez do tráfego. Por seu turno, e apesar de não se prever a existência de um separador físico ao longo da Avenida 
25 de Abril: 

Quem segue nesta via (sentido sul-norte) e pretende estacionar poderá sempre seguir em frente e fazer inversão do 
sentido de marcha na rotunda do “novo” Terminal de Passageiros da Horta, de modo a demandar as futuras bolsas 
de estacionamento; 
 
Quem está nas bolsas de estacionamento e pretende sair para norte poderá sempre sair no sentido norte-sul e fazer 
inversão do sentido de marcha no “eixo” Rua Vasco da Gama / Travessa do Borratem; 
 
De qualquer modo, dados os dados de tráfego registados, estas duas situações só ocorrerão em períodos muito 
pontuais. Na maioria das vezes, dados os volumes de tráfego registados, as manobras serão realizadas diretamente. 

Por último, no seguimento da política de organização e racionalização das áreas afetas a estacionamento na área de 
intervenção foram também delineadas bolsas de estacionamento junto às piscinas e Praia da Conceição (ou Praia da 
Alagoa). 

Estes lugares de estacionamento em bolsa foram projetados perpendicularmente (90º), paralelamente e 
obliquamente (em situações pontuais) às vias, consoante a disponibilidade de espaço existente e a melhor solução 
de desenho urbano e rodoviário. O estacionamento ao longo do eixo constituído pelas ruas José Azevedo, Vasco da 
Gama e Avenida 25 de Abril e na envolvente da Praia da Conceição poderá ser tarifado, com tarifas mais elevadas 
face às tarifas a atribuir aos parques de estacionamento alternativos propostos de forma a motivar o estacionamento 
de maior duração nesses parques, libertando o estacionamento ao longo das vias para a procura de curta/média 
duração (essencialmente, deslocações ao comércio e aos serviços). 

Em suma o conjunto das bolsas organizadas de estacionamento previstas totaliza cerca de 470 lugares de 
estacionamentos na via pública. 

Parques de estacionamento alternativos propostos 

A solução proposta, à semelhança do que é proposto no âmbito do PU da Cidade da Horta, passa pela criação de 
parques de estacionamento alternativos que funcionem como “âncora” nas respetivas áreas de influência a servir (sul 
e norte da área de intervenção). Pretende-se garantir uma capacidade instalada semelhante à que se está a retirar 
ao longo das vias, acrescida de uma pequena “folga” de modo a contemplar períodos de pico da procura. Neste 
entendimento, delineou-se: 

Parques de estacionamento propostos: 
 

P1 (zona sul) – Junto à Rua Filipe de Carvalho, estrutura em auto-silo, com cerca de 110 lugares de 
estacionamento; 
 
P2 (zona sul, sensivelmente equivalente ao parque P7, proposto no âmbito do PU da Cidade da Horta) – Junto à 
Rua Consul Dabney, à superfície, com cerca de 60 lugares de estacionamento; 
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P3 (zona Norte, sensivelmente equivalente ao parque P3, proposto no âmbito do PU da Cidade da Horta) – 
Junto à Rua dos Bombeiros Voluntários, estrutura em auto-silo, com cerca de 120 lugares de estacionamento; 
 
P4 (zona Norte) – Junto à Travessa do Montorro e à Rua Conselheiro Miguel da Silveira, estrutura em auto-silo, 
com cerca de 60 lugares de estacionamento. 
 

Parques de estacionamento propostos no âmbito do PU da Cidade da Horta que se considera serem uteis para o 
desenvolvimento da presente proposta: 
 

P4 do PU da Cidade da Horta (zona norte) – Junto à Rua de São João e à Rua Eduardo Bulcão, com 184 
lugares de estacionamento; 
 
P5 do PU da Cidade da Horta (zona norte) – Junto à Rua de São João e à Rua de São Bento, com 230 
lugares de estacionamento. 
 

Parques de estacionamento existentes: 
 

Parque de estacionamento do “novo” Terminal de Passageiros da Horta (zona norte), com 132 lugares de 
estacionamento, 30 lugares para táxis e lugares para autocarros. 

Como se pode observar através da Planta Geral de Acessibilidades, Circulações e Estacionamento (ver painel 1) os 
parques de estacionamento propostos acabam por ter uma área de influência (de 300 m de raio em torno de cada 
parque de estacionamento considerado) que cobre a totalidade da área de intervenção, perfazendo um total de 765 
lugares de estacionamento em parque (futuros), ou de cerca de 900 lugares de estacionamento, considerando o 
parque de estacionamento do “novo” Terminal de Passageiros da Horta. 

 

VI. “MOBILIDADE E SEGURANÇA PEDONAL”  

Transportes Públicos 

Durante a fase de diagnóstico da situação existente na área de intervenção percebeu-se que os circuitos de Minibus 
e as suas frequências, são bastante satisfatórias no que respeita à área de intervenção. 

Não obstante, a construção dos novos parques de estacionamento propostos, a eventual tarifação das bolsas de 
estacionamento propostas para o eixo formado pelas ruas José Azevedo, Vasco da Gama e Avenida 25 de Abril e o 
condicionamento do tráfego na Rua Conselheiro Miguel da Silveira, deverá ser acompanhada de um novo reforço no 
incentivo ao uso dos transportes públicos. 

Como no âmbito desta proposta não é suposto chegar-se ao nível das políticas de mobilidade (reforço de carreiras, 
percursos e coordenação com as carreiras rurais e as carreiras fluviais, sistema de bilhética e integração com outros 
modos, etc.), a intervenção delineada baseia-se muito mais (tal como já foi visto nos pontos anteriores e será ainda 
confirmado no ponto seguinte) ao nível da requalificação do espaço público, no ordenamento e disciplina do 
estacionamento e na melhoria das acessibilidade e da mobilidade em modos suaves. 

Neste contexto, a solução proposta incorpora desde logo a materialização de bolsas para a paragem dos autocarros 
ao longo do eixo constituído pelas ruas José Azevedo, Vasco da Gama e Avenida 25 de Abril. Esta medida tem em 
vista três objetivos específicos: 

> Evitar perturbações na fluidez do tráfego rodoviário durante as operações de tomada e largada de passageiros. 
Com um espaço próprio para os autocarros efetuarem as operações de tomada e largada de passageiros, operações 
que podem ser mais ou menos demoradas consoante a procura de passageiros existente, criam-se condições 
excelentes para os autocarros “saírem” da via de circulação, deixando de perturbar a normal circulação do restante 
tráfego. Esta solução é tanto mais importante quanto, no diagnóstico da situação existente efetuado, foi constado 
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que uma das principais causas de condicionamento de tráfego existente é, precisamente, a paragem dos autocarros 
na via de circulação durante as operações de tomada e largada dos passageiros; 
 
> Aumentar a segurança e conforto dos passageiros. Com a criação das bolsas para a paragem dos autocarros as 
operações de tomada e largada dos passageiros são realizadas com maior comodidade e com maiores condições de 
segurança. Em complemento, e com a melhoria proposta para a geometria dos passeios, os passageiros são 
encaminhados da melhor forma para as zonas destinadas à travessia dos peões, evitando-se potenciais situações de 
conflito grave entre estes e os automóveis; 
 
> Aumentar as condições de atratibilidade e de estada nas paragens. Aproveitando a melhoria proposta para as 
zonas de paragem dos autocarros e para a geometria dos passeios, sugere-se dotar as principais zonas de paragem 
previstas ao longo do eixo composto pelas ruas José Azevedo, Vasco da Gama e Avenida 25 de Abril de abrigos 
para os passageiros, com a informação das carreiras que servem a área de intervenção e respetivos horários, bem 
como com outros elementos de mobiliário urbano que melhorem as condições de estada dos passageiros 
(iluminação adequada, banco, caixote do lixo, etc.). 

Por fim, e no âmbito da presente proposta, considera-se ainda importante “adaptar” as carreiras existentes (ou outras 
que se venham a implementar) à localização dos parques de estacionamento propostos de modo a fomentar uma 
repartição modal que contemple a realização de viagens em transporte individual e público, de modo a restringir, na 
medida do possível, a circulação automóvel ao longo da área de intervenção. 

Acessibilidades em Modos Suaves 

Na área dos modos suaves a proposta de ordenamento delineada aposta na melhoria das condições circulação 
pedonal, incluindo o aumento de segurança nas travessias pedonais ao longo do eixo formado pelas ruas José 
Azevedo, Vasco da Gama e Avenida 25 de Abril, e na criação de uma via ciclável, em sítio próprio, e “paralela” a 
este eixo. Neste contexto, pretende-se a libertação de mais espaço público para os modos suaves, através de: 

> Circulação pedonal: através da melhoria das condições de circulação pedonal, nomeadamente ao nível da 
reformulação dos perfis transversais tipo dos passeios e sua respetiva beneficiação, e da relocalização das 
travessias pedonais ao longo do eixo constituído pelas ruas José Azevedo, Vasco da Gama e Avenida 25 de Abril 
com o objetivo do aumento da segurança dos peões e da melhoria “dos percursos ótimos”, evitando-se a existência 
de percursos com descontinuidades. Por outro lado, prevê-se o rebaixamento dos lancis em todas as travessias 
pedonais de modo a promover a “acessibilidade para todos” ao longo do eixo de intervenção; 
 
> Via ciclável: a introdução de uma via ciclável ao longo do eixo formado pelas ruas José Azevedo, Vasco da Gama 
e Avenida 25 de Abril (infletindo, a seguir à intersecção giratória com a Rua José Fialho, o acesso ao “novo” Terminal 
de Passageiros da Horta e a Estrada 1º de Maio, para a Avenida Machado Serpa, a norte da Ribeira de Flamengos) 
segregada, face à circulação rodoviária, tem como principal objetivo dotar a área de intervenção de uma 
infraestrutura de transporte em modos suaves e de lazer. Trata-se de uma via ciclável na “frente de mar” que 
permitirá, de uma forma confortável e segura, unir a área sul à área norte do casco antigo da cidade da Horta, 
funcionando como uma medida que vai influenciar positivamente a repartição modal em prol dos modos suaves, 
tentando-se reduzir o impacte do transporte individual nesta área da cidade e oferecendo-se um percurso atrativo 
também para os passeios em lazer. 

Em resumo, trata-se de uma via segregada fisicamente do tráfego automóvel, sendo bidirecional (dois sentidos de 
circulação) e adjacente à via de circulação automóvel, possuindo pontos de conflito apenas com as travessias 
pedonais, com exceção da zona envolvente à intersecção giratória junto ao “novo” Terminal de Passageiros da 
Horta, onde se preveem dois pontos de conflito com o tráfego rodoviário, precisamente em dois ramos dessa 
intersecção. Esta “continuidade” a norte, para poente (para fora dos limites da zona central da cidade), permitirá, 
mais tarde, ligar a via ciclável proposta a outros percursos, de caracter mais “rural” virados para o lazer e aventura. 
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VII. ”INTERVENÇÃO NO EDIFICADO EXISTENTE” 

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE INTERVENÇÃO SOBRE O EDIFICADO 

[ A leitura deste capítulo poderá ser acompanhada com vantagem pela observação dos Anexos 3 e 4.] 

 Trata-se de um campo de intervenção de grande amplitude e não menor exigência de estudo e apuro propositivo. 
Esta não é, ainda, a sede da prescrição terapêutica “porta-a-porta”. Esse trabalho, feito com seriedade, só caberá no 
tempo posterior à valorização desta proposta global e desta equipa, sendo certo que, não nos sendo terreno 
estranho, aplicaremos à Frente de Mar da Cidade da Horta todo o saber geral consolidado da equipa, enriquecido e 
filtrado pelas especificidades locais. 

Algo pode, todavia, dizer-se desde já. O PU da Horta constitui-se como um documento de grande rigor técnico, muito 
robusto do ponto de vista urbanístico e bastante desenvolvido enquanto acervo referencial e orientador. Isto é, 
contém um painel de ferramentas para manuseamento a jusante que muito nos aproxima da escala do desenho 
urbano. Entenda-se do “projecto de execução da Cidade”. 

“(...). Assim se consiga uma boa utilização do “Manual/Guia do Construtor” pelos construtores, e a sua 
interpretação inteligente e sensível.” [José Lamas e equipa, Manual de Restauro e Recuperação / Guia do 
Construtor – Zona Antiga da Cidade da Horta, Câmara Municipal da Horta]. 

A citação supra é extraída de um inestimável documento que, se associado ao PU, nenhuma dúvida deixam sobre os 
cuidados e os precisos tratamentos a ministrar em face das necessidades que se apresentam ou venham a 
apresentar. Os modos de proceder, portanto, estão sabidos e bem ensinados. Para esta equipa, estudados ambos 
os documentos, nenhuma questão fundadora nos divide e, por isso, servir-nos-emos de todo o saber. 

Poderá, todavia (como previnem os autores) a “interpretação inteligente e sensível”, pontualmente, apresentar 
revelações e suscitar variações ao Manual. De todo o modo, tal parece muito improvável. 

O que, certamente, sucederá mais subjectivo é a avaliação a montante do que deve ser considerado “dissonante”, 
“desalinhado”, “degradado”, “ruinoso sem remédio”, “oportunidade”, etc. Ou seja, o que as fichas de avaliação em 
anexo registam preliminarmente (com base no levantamento de campo efectuado pela extensão da equipa na Horta) 
– o diagnóstico - é que poderá constituir matéria de debate e concertação com a Câmara Municipal da Horta, não 
tanto a natureza das acções a prescrever – terapêutica – visto que essas estão suficientemente consolidadas no 
acervo técnico que a Cidade já possui. 

Clarifiquemos, então, o nosso ponto de vista sobre as entradas para critérios de “Intervenção no  Edificado 
Existente”, constantes nos Termos de Referência do Concurso: 

> “Alinhamentos de fachadas” – a actual linha de Frente Urbana da Cidade remanesce da antiga conformação 
urbana, está consolidada e, do nosso ponto de vista não carece de correcções de geometria. Pode suceder que, a 
Norte da Praça do Infante D. Henrique, o progresso dos estudos revele, pontualmente, as necessidades e vantagem 
de estudar uma ou outra correcção de alinhamento, sobretudo nos muros de logradouros ou para integração de uma 
tendência já identificada de anular o “fosso” da rasante das antigas cotas de soleira com o seu aterro, pelas 
construções mais recentes. Como foi já explicado, não vemos como inevitável essa solução (pode compatibilizar-se a 
memória da rasante da antiga marginal, com a nova plataforma assente na altimetria da Avenida 25 de Abril. 
Todavia, haverá que proceder a uma melhor avaliação da pertinência de enquadrar essas mais recentes 
intervenções; 

> “recuperação e reabilitação de edificado” – assumindo que com “recuperação” queremos significar a acção clássica 
de “restauro”, o citado “Manual” é suficientemente regulador nos critérios, métodos e técnicas para o efeito. Quanto à 
reabilitação (e assumindo que a latitude do conceito pode incluir a também usada “reconversão”), que poderá incluir 
a incorporação de novos usos, as situações terão que ser estudadas “porta-a-porta”, muito embora as constantes 
arquitectónicas definidoras da morfo-tipologia do edifício devam ser preservadas. Por exemplo: 
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. Pode edificar-se um pequeno edifício num logradouro vazio com frente para a Avenida 25 de Abril mas a nova 
fachada deverá ficar recuada da frente do prédio um mínimo de três metros, mantendo o muro (no caso de ser 
antigo) existente; 

. No lugar de um antigo e degradado edifício chão (considerado sem valor arquitectónico), poderá edificar-se 
uma nova construção com dois pisos (comércio no piso térreo e habitação no superior), caso a inserção na 
dominante morfo-tipológica do sítio em concreto o aceitar como natural ou enriquecedor; 

. Ainda na “reabilitação” pode apresentar-se a necessidade de que, mesmo não interferindo na volumetria ou 
implantação do edificado existente, se proceda a novas conformações de elementos componentes das fachadas 
(dimensões de vãos, por exemplo). Deverão, também, ser avaliados “porta-a-porta”, sendo certo que os 
fundamentos da alteração teráo que ser avaliados como robustos à luz do alinhamento com os objectivos globais 
da operação – designadamente quando este cenário se apresentar associado ao estabelecimento de novas 
funções geradoras de emprego e indutoras de animação funcional do quotidiano urbano. 

> “Operações de demolição” – como poderá depreender-se do que vai escrito acima, a acção de demolição, por 
princípio, é interdita. Será excepcionalmente admitida quando a razão vantajosa for muito forte mas será sempre 
balizada pelos critérios morfo-tipológicos e de linguagem arquitectónica. 

> “Usos, pisos” – significativas partes da frente edificada da área de intervenção apresentam défice de dinâmica 
urbana por via, também, de algum excesso de repetição funcional exclusiva. Isto é, pequenos prédios dotados de um 
pequeno edifício habitacional, oferecem poucas alternativas de reconversão funcional. Quando as possuem, 
eliminam a habitação. Ora, está mais do que sabido, que o arquétipo da substituição da habitação por outras funções 
nos centros históricos antigos, revela efeitos perversos de desertificação. Assim, deverá procurar-se um equilíbrio 
que possa acolher novos usos de dinamização urbana mas ponderando sempre a permanência de habitantes 
(mesmo que apenas para ocupação sazonal, turismo, etc...) ao longo da frente urbana. 

> “Imagem arquitectónica” – Ponhamos a questão (esta, a mais complexa) da seguinte forma: o edifício da 
Sociedade Amor da Pátria, ou o Teatro Faialense ou a Caixa Geral de Depósitos (para citar apenas três inseridos em 
frentes edificadas de alinhamento) representam uma “imagem arquitectónica” admissível em postura regulamentar 
urbanística coeva? Não, claro que não. Nenhum deles é mimetista e, pelo contrário, afirmam (cada um na sua 
época) manifestos de evolução cultural na linguagem arquitectónica que são historicamente inestimáveis. Se 
houvesse, à época, um quadro regulamentar fundamentalista na restrição, nenhum teria acontecido. Certo é que, 
todos eles, são manifestos vanguardistas das suas épocas. Mas, sendo “datados” não deixaram de enriquecer o 
património edificado da Cidade. Assim, defendemos que a única “regra possível de regulamentar” é a de que todas 
as propostas de ruptura ou “reinterpretação” da linguagem arquitectónica terão que transportar um caráter erudito, no 
qual os sinais de “ruptura transformativa” sejam como tal validados pela gestão urbanística dos técnicos do 
Município. Do nosso ponto de vista, só a erudição pode licenciar a transformação por ruptura, criando a 
excepcionalidade. Quando uma proposta de transformação que introduz ruptura de linguagem aparenta simples 
displicência por cópia, ou fútil motivação exibicionista por via de kitsch, deverá ser barrada, naturalmente. Em 
concertação com os serviços técnicos do Município, construiremos um documento referencial no qual se sintetizam 
os valores constantes da composição arquitectónica mais estabilizada na Cidade, para que possa ser utilizado na 
avaliação e aconselhamento pró-activo de pretensões menos bem servidas tecnicamente. Esses preceitos básicos 
tratarão o triângulo da composição arquitectónica inserida – Escala, Função e Proporção. Não cabendo detalhá-los 
nesta fase dos estudos, declaramo-nos capazes de elaborar síntese de recomendações sobre a geometria base do 
traçado das fachadas, da dimensão dos vãos, da hierarquia ascendente, dos ritmos e dos remates, etc... 

> “Materiais a utilizar” – esta componente da edificação é, na fileira da projectação, uma decorrência do quadro 
conceptual a montante. Isto é, sendo uma operação de “recuperação” ou “reabilitação” seguirá orientada pelo 
“Manual do Construtor”. Sendo uma intervenção que justifique diferenciação, será erudita e, portanto, balizada por 
critérios confiáveis. Também aqui, qualquer regulamentação exógena ao trabalho da gestão urbanística dos serviços 
Municipais, arriscará insucesso. 

DAS UNIDADES DE EXECUÇÃO 
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Relativamente às Unidades de Execução ou de Intervenção delimitadas, pareceu-nos mais sensato incluir o espaço 
público das Angústias na U.E. da Avenida Marginal, uma vez que este era residual face à intervenção do Porto da 
Horta (projecto da Risco), pelo que passamos a ter apenas 5 U.E.’s (ver anexo nº 5). 

O programa das unidades de execução das acções de carácter público e a executar directamente pela entidade 
gestora são as constantes da planta de faseamento (ver anexo nº 6) e do quadro de áreas e de estimativa 
orçamental, sendo executadas de acordo com o cronograma seguinte: 

Cronograma do Faseamento das Unidades de Execução: 

10.º Trimestre 11.º Trimestre

Cronograma (Trimestres)

Elaboração do Projecto de Execução

6.º Trimestre 7.º Trimestre 8.º Trimestre 9.º Trimestre2.º Trimestre 5.º Trimestre

4. Núcleo Central/Matriz

5. Núcleo Sul/ Angústias

3. Núcleo Norte/Conceição

2. Parque Vitorino Nemésio e Ribeira da Conceição

1- Avenida Marginal

Unidade de Execução ou de Intervenção


4.º Trimestre3.º Trimestre1.º Trimestre

 

 

O modelo de execução das operações de reabilitação urbana integradas nas unidades de execução será, quando 
públicas, da iniciativa da entidade gestora (URBHorta, EEM) e quando recaiam em prédios privadas será da iniciativa 
dos particulares com o apoio da entidade gestora ou através da modalidade de administração conjunta. 

Quando a iniciativa cabe à entidade gestora, a execução das operações de reabilitação urbana, no caso concreto 
deverá, preferencialmente, ser desenvolvida através da execução directa pela entidade gestora nas Unidades de 
Execução 1 e 2, podendo executar-se através de parcerias com entidades privadas nos casos dos silos de 
estacionamento e do ninho de empresas (Unidades de Execução 3, 4 e 5). 

A entidade gestora deverá ainda intervir no caso das obras coercivas dos edifícios em ruína, caso não haja 
manifestação dos proprietários.  

 

VIII. “FASEAMENTO DA PROPOSTA”  

(ver Planta em Anexo – nº6) 

Interessa agora operacionalizar o projecto proposto, tendo presente que o produto final não pode apenas ser 
constituído por propostas plasmadas em desenhos e regulamentos, mas que terá, sobretudo, de ser animado de 
uma dinâmica provocadora das intervenções e mudanças desejadas. 

O Projecto deve ser, assim, entendido como um elemento integrante de um processo contínuo e continuado, cujas 
bases de operacionalização e implementação deverão ser desde já impulsionadas e concertadas. 

1. Fases do processo 

A intervenção proposta é de grande dimensão e a sua concretização depende da capacidade de impor uma dinâmica 
consistente ao processo, em que os agentes públicos – aqui essencialmente o Município e a Sociedade de 
Reabilitação Urbana URBHorta, com apoio de financiamento do orçamento regional e dos fundos comunitários 
(FEDER) – e os privados – a dois níveis, os agentes económicos e os particulares, proprietários de imóveis – vão, de 
forma progressiva, realizando os necessários investimentos. 



  

 
PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA FRENTE DE MAR DA CIDADE DA HORTA - CMH   40 
 

Há, assim, um processo de planeamento e acção que é necessário construir para tornar viável o projecto que, na sua 
configuração física, seguirá os contornos da solução apresentada nesta proposta. 

Este processo terá as seguintes fases: 

Fase 1: Planeamento 

Esta fase está em curso, e deverá, nos próximos meses, consistir no ajustamento do Plano Estratégico de 
Reabilitação Urbana (PERU, cf. previsto no Novo Regime Jurídico da Reabilitação Urbana) ao projecto que esta 
proposta define. 

Trata-se de um trabalho que deverá assentar em três pilares, sob coordenação da URB Horta, EEM. 

Pilar 1 

Um desses pilares será o da análise mais detalhada da proposta e da verificação das condições técnicas para a sua 
concretização – incluindo questões relacionadas com o cadastro e a propriedade, a integração na estrutura urbana 
global da cidade e ajustamento aos IGT em vigor, a análise de alternativas para algumas soluções pontuais, a 
avaliação das soluções para a circulação e estacionamento, a validação das soluções programáticas e funcionais 
para as diversas unidades, etc. Podemos chamar a este pilar o da viabilidade técnica, e deste trabalho inicial 
resultarão melhoramentos, que julgamos serem pontuais, mas relevantes, à proposta que esta equipa apresenta. 

 

Pilar 2 

Outro pilar central é o da análise da viabilidade e da sustentabilidade financeira do projecto. Consistirá na definição 
mais clara de alternativas funcionais, de necessidades de intervenção de conservação e reabilitação, tanto do 
espaço público como dos edifícios privados e numa prévia identificação de custos de investimento e manutenção, 
num período devidamente ajustado à longevidade deste tipo de intervenções profundas – por exemplo, duas 
décadas. Nesta análise, o investimento privado e os modelos de intervenção coerentes com as estratégias e a 
política pública regional e municipal devem ser devidamente identificados, com a necessária margem de manobra 
que deve ser deixada aos agentes económicos e outros stakeholders. 

Assume especial importância, nesta parte do trabalho, a ventilação dos instrumentos de financiamento para os 
diferentes tipos de projectos. Este momento não é o mais adequado para o fazer, mas o segundo semestre de 2013 
e, sobretudo, o primeiro de 2014, trarão uma perspectiva mais esclarecedora sobre o assunto. 

De facto, a transição entre o período de programação dos fundos estruturais da União Europeia (QREN 2007-2013) 
e o novo período de programação (QEC 2014-2020) coloca-nos num contexto de alguma instabilidade na clarificação 
sobre os principais instrumentos financeiros da política pública e sobre os apoios disponíveis para o investimento 
privado. No entanto, algumas linhas são já possíveis de enunciar: a prioridade para as intervenções inovadoras nas 
cidades e a revitalização urbana, incluindo, do ponto de vista dos instrumentos legais, os estímulos à reabilitação 
habitacional e ao arrendamento; o apoio a investimentos devidamente integrados em figuras de planeamento 
adequadas a estratégias de reabilitação urbana em ARU; o financiamento conjunto a projectos públicos e privados 
em modalidades que prevêem a intervenção de Fundos de Desenvolvimento Urbano (à imagem dos que já existem 
no Continente, ao abrigo do Fundo JESSICA e com intervenção da banca comercial). 

Estas linhas gerais são confirmadas quer por declarações públicas e projectos anunciados pelo Governo Regional 
(nomeadamente através da criação de um Fundo para a Reabilitação Urbana com apoio de fundos comunitários), 
quer pelas Orientações de Médio Prazo para os Açores 2013-2016 (Decreto Legislativo Regional n.º 5/2013/A), que 
prevê: 

 Em matéria de Habitação, o esforço de investimento será direccionado para o reforço da coesão 
económica e social regional, respondendo às necessidades das famílias, das empresas e das instituições 
públicas e privadas açorianas. Tal desiderato reflecte-se na mudança de paradigma que aposta na 
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reabilitação em detrimento da construção nova e ainda em favor de uma política de arrendamento e 
aproveitamento do edificado. 

 A Agenda Açoriana para a Criação de Emprego e Competitividade Empresarial também inclui um conjunto 
articulado de medidas orientadas para a reabilitação urbana prevendo apoios à renovação do comércio 
tradicional nos centros urbanos, a criação de linhas de crédito específicas para este efeito, um programa 
de reabilitação do património habitacional, um sistema de incentivos à reabilitação dos edifício e ainda ao 
nível da utilização eficiente de energia nos imóveis. 

 Em termos de novas políticas pretende-se adaptar à Região Autónoma dos Açores o regime jurídico da 
reabilitação e regeneração urbanas, por forma a agilizar e dinamizar a reabilitação e requalificação de 
imóveis, designadamente no que concerne à colaboração com as autarquias no desenvolvimento de 
planos de reabilitação e requalificação, através da delimitação de áreas prioritárias de intervenção e 
definição de intervenções integradas de regeneração urbana, bem como introduzir algumas alterações ao 
diploma existente em matéria de apoios directos às famílias na recuperação de habitação degradada. 

 Será incentivada a reabilitação das edificações abandonadas nos principais aglomerados populacionais, 
intensificando a função habitacional, sobretudo com a possibilidade de conversão em edifícios 
multifamiliares, dirigindo os fogos reabilitados a jovens e a famílias de menores recursos económicos, pela 
via do arrendamento e da aquisição em regime de propriedade resolúvel. Este incentivo materializar-se-á 
no desenvolvimento de instrumentos financeiros dirigidos aos proprietários dos imóveis alvo de reabilitação 
e aos diversos players da fileira da construção civil, através da constituição de Sociedades de Reabilitação 
Urbana (SRU). 

Ou seja, persistindo algumas indefinições de ordem prática, é possível antever que, ao longo desta primeira fase que 
propomos para o desenvolvimento do projecto, elas sejam progressivamente ultrapassadas, permitindo ajustar 
devidamente as condições de financiamento das suas várias componentes. 

Pilar 3 

Por último, o terceiro pilar em que assenta esta fase é o da geração de parcerias sólidas e de uma dinâmica de 
implementação do projecto que permita a sua maior aceitação pela sociedade e venha criar um clima favorável à sua 
plena concretização. 

A este nível há várias frentes de trabalho: 

 A da comunicação, com a definição de um plano consistente de acções de divulgação e discussão pública 
e de sensibilização das populações e de determinados públicos-alvo (os residentes na área de intervenção, 
os automobilistas afectados em determinados períodos, os turistas-visitantes, etc.) A proposta é a de que o 
PERU estabeleça as linhas de uma estratégia de comunicação, que defina as grandes fases do projecto, 
os públicos-alvo a privilegiar em cada fase e os meios a mobilizar. Estas linhas orientadoras permitirão a 
elaboração do Plano de Comunicação do projecto, que detalhará e orçamentará, do ponto de vista 
operacional, as acções de informação, envolvimento e a respectiva monitorização de resultados. 

 A da organização do quadro institucional de suporte ao projecto, incluindo, por um lado, a negociação com 
os organismos governamentais dos apoios técnicos e financeiros a mobilizar, e por outro uma parceria 
local, em que a administração local incorpore os agentes económicos e sociais – associações 
empresariais, instituições locais, etc. O formato de uma Comissão de Acompanhamento ou de um 
Conselho de Concertação pode ser o adequado, já que, se devidamente mobilizado, permite antecipar 
focos de bloqueio ou discutir soluções eficientes, para além do aspecto de legitimação social e económica 
do projecto, que, dada a sua visibilidade, carece dessa legitimação. 

 A da captação e estímulo ao investimento privado, que é um aspecto essencial para a concretização plena 
do projecto e dos seus objectivos. A revitalização económica e funcional e a reabilitação do edificado 
privado dependem muito da intervenção e investimento de agentes privados: proprietários de imóveis, 
empresários e empreendedores, promotores imobiliários, agentes turísticos e, como vector de 
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financiamento de toda a intervenção, da banca comercial. Esta componente do trabalho exige, por parte da 
URB Horta, EEM, uma atitude muito proactiva e profissional, como mediadora de negociações entre 
agentes económicos, como garante da coerência dos projectos de investimento com os objectivos e a 
natureza da intervenção e como primeira instância de acesso, por tarte de empresas ou de particulares, 
aos instrumentos financeiros e incentivos existentes. 

Desta primeira fase do trabalho resultará um projecto estabilizado, devidamente integrado num PERU que integre as 
diversas dimensões que referimos atrás. Numa estimativa temporal, estima-se que esta fase deva estar concluída 
num prazo de cerca de 6 meses, para permitir a realização dos diversos trabalhos, incluindo a progressiva 
clarificação dos instrumentos financeiros e de política pública que irão vigorar nos próximos anos. 

Desejavelmente, estes trabalhos deverão estar em condições para a sua operacionalização até final do primeiro 
trimestre de 2014. 

Fase 2: Concretização e acompanhamento do projecto 

Esta fase é a de maior exigência em termos do esforço e envolvimento das entidades responsáveis pela intervenção 
pública e coordenação de todo o processo – o Município da Horta e, como seu braço operacional, a URB Horta, 
EEM. 

O calendário corresponde ao da plena concretização do projecto, ou seja, 2 anos e 9 meses, conforme se estimado 
no cronograma das Unidades de Execução apresentado no ponto anterior. Por isso, não deve ser limitada à gestão 
de empreitadas. É importante que os instrumentos de planeamento adoptados, que resultaram da fase anterior 
(devidamente monitorizados e revistos sempre que justificável), sejam um permanente referencial estratégico e 
operativo para a acção. 

Em particular, importa manter no centro da actividade da entidade responsável o plano de comunicação, a 
dinamização da parceria e a atitude de estímulo e acompanhamento do investimento privado / particular. 

2. Coordenação e parcerias 

Para a operacionalização, e tendo em conta a complexidade do projecto e o previsivelmente longo período de 
implementação, importa definir uma estrutura organizativa sólida e clara, que permita atingir elevados níveis de 
eficiência. 

 Entidade responsável pela coordenação do processo: Município da Horta, através da URB Horta, EEM. 
Esta será também a principal entidade financiadora do projecto. 

 Parceria institucional: Governo Regional, Câmara de Comércio e Indústria da Horta, Universidade dos 
Açores, Porto e Marina da Horta, entidades bancárias, Gestor do Programa Operacional Regional 2014-
2020 e outras a identificar. 

 Parceria de concertação (Conselho de Concertação): algumas das anteriores e representantes de 
entidades e associações de moradores, culturais, políticas, educativas, empresariais, etc. e 
individualidades de reconhecido mérito na cidade e na região. 

Para além destas instâncias, devidamente organizadas, há uma esfera de parceria mais alargada, que incorpora os 
proprietários, residentes, empresas e grupos económicos, a população em geral e os turistas – visitantes. Estes são 
os utentes e os agentes da transformação económica e social, devendo o seu envolvimento ser devidamente 
acompanhado e acautelado. 

3. Instrumentos de financiamento e apoio 

Como vimos, o quadro geral dos incentivos financeiros a este tipo de intervenção está em profunda transformação, 
devendo clarificar-se ao longo dos próximos meses. 
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Nesta fase inicial julgamos mais útil elencar a tipologia de instrumentos de apoio a mobilizar, para cada um dos 
stakeholders, deixando para a fase de planeamento, nos termos em que a definimos atrás, a sua concretização e 
adaptação ao contexto específico. 

 

Agente Instrumentos de apoio e financiamento 

Município e URB Horta, EEM 

Fundos Estruturais da EU / FEDER / PO Regional Açores 2014-2020. 

Eventualmente, para algumas acções em condições de avançar no curto 
prazo, o PO Regional PROCONVERGÊNCIA 2007-2013 ainda poderá ser 
mobilizado. 

Orçamento municipal. 

Orçamento regional. 

Outros agentes públicos (entidades 
do Governo, Porto e Marina, etc.) 

Fundos Estruturais da EU / FEDER / PO Regional Açores 2014-2020. 

Eventualmente, para algumas acções em condições de avançar no curto 
prazo, o PO Regional PROCONVERGÊNCIA 2007-2013 ainda poderá ser 
mobilizado. 

Orçamento regional. 

Orçamentos próprios. 

Residentes e particulares 

Autofinanciamento. 

Financiamento bancário, eventualmente no quadro de um Fundo de 
Desenvolvimento ou Reabilitação Urbana. 

Apoios fiscais ou financeiros à reabilitação – no âmbito dos instrumentos 
criados pelo Governo Regional para as SRU, dos apoios ao arrendamento e à 
reabilitação de edifícios ou habitação. 

Empresas 

Financiamento próprio e receitas da exploração de equipamentos ou serviços 
concessionados. 

Financiamento bancário, eventualmente no quadro de um Fundo de 
Desenvolvimento ou Reabilitação Urbana. 

Sistemas de Incentivos do PO Regional Açores 2014-2020. 

Estímulos fiscais regionais ou locais (isenções ou redução de taxas, etc.). 

Incentivos regionais a actividades de comércio ou turismo. 

Entidades bancárias Apoio do FEDER à constituição de Fundos de Desenvolvimento Urbano. 
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O modelo de implementação descrito resume-se de modo simplificado no esquema seguinte: 

 

 


