
FUNDO DE SOLIDARIEDADE DA 

UNIÃO EUROPEIA (FSUE) - Furacão Lorenzo 

Atualizado a 05-02-2021 

Designação do projeto: Intervenção de proteção de emergência ao terrapleno portuário e cais a -5M 
(ZH) do porto das Lajes das Flores, no âmbito dos prejuízos decorrentes do furacão Lorenzo 
 
Código do projeto: FSUE-000001 

Região de intervenção: Região Autónoma dos Açores 

Entidade beneficiária: Portos dos Açores, S.A. 

 

 

Data de aprovação: 30-12-2020 

Data de início: 30-04-2020 

Data de conclusão: 31-10-2021 

Custo total elegível: 18.626.874,00 euros 

Apoio financeiro da União Europeia: 8.212.697,00 euros 

Apoio financeiro público regional: 10.414.177,00 euros 

Objetivos/ Finalidade: 

Com a passagem do furacão Lorenzo pela Região e consequente destruição do molhe-cais do porto 

das Lajes das Flores tornou-se necessário garantir a operacionalidade do cais -5m (ZH), único cais 

disponível para garantir o abastecimento das ilhas do Grupo Ocidental. Para tal torna-se indispensável 

eliminar ou, pelo menos, minimizar drasticamente os galgamentos a que o troço de enraizamento do 

molhe estava sujeito e, atualmente, muito mais vulnerável, porque parte do muro cortina, que o 

protegia, foi destruído pelas ondas.  

A solução adotada, não tradicional, conjuga o efeito de dois muros paralelos, à semelhança das 

barreiras anti tsunamis.  O primeiro muro tem por objetivo provocar uma primeira rebentação das 

ondas, antes de elas atingirem o molhe, reduzindo-lhes a energia, para que o seu impacto sobre o 

muro cortina seja substancialmente atenuado, conseguindo-se, assim, controlar e minimizar os 

galgamentos.  

Esta solução foi objeto de ensaios em modelo reduzido (2D), no LNEC, e os resultados dos ensaios 

revelaram uma redução muito acentuada dos galgamentos relativamente à configuração inicial do 

molhe. Pretende-se assim melhorar as condições de operacionalidade do cais -5m (ZH) de modo a 

garantir, com a segurança que este sistema vai proporcionar, o abastecimento das ilhas do grupo 

ocidental dos Açores. Relembre-se que o Porto das Lajes das Flores é o único porto comercial da ilha. 

A construção do edifício garagem/oficina para máquinas permitirá o resguardo e manutenção dos 

equipamentos de movimentação de cargas, e inclui todas as infraestruturas necessárias ao seu 

funcionamento. 


