
FUNDO DE SOLIDARIEDADE DA 

UNIÃO EUROPEIA (FSUE) - Furacão Lorenzo 

Atualizado a 11-03-2022 

Designação do projeto: Intervenções de emergência no 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: 30-01-2022 

Custo total elegível: 36.003.518,38 euros 

Apoio financeiro da União Europeia: 8.212.697,00 euros 

Apoio financeiro público regional: 27.790.821,38 euros 

Objetivos/ Finalidade: 

A passagem do furacão Lorenzo deixou um rasto de destruição no porto das Lajes das Flores, o molhe 

cais ficou totalmente destruído, a rampa ro-ro por consequência, ficou totalmente inacessível, 

sobrando apenas o cais secundário, o cais -5 (ZH), que imediatamente após o furacão também ficou 

totalmente inoperacional devido ao assoreamento com detritos provenientes da tempestade, todavia 

a estrutura do cais não foi afetada. 

A empreitada 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, consiste na reconstrução do muro 

cortina existente, na extensão que foi destruída (aproximadamente 110,5m, com início a 57m do 

arranque do muro existente). Esta reconstrução consiste na reposição da geometria original, com o 

prévio tratamento da superfície de betonagem e com a selagem de varões no betão existente. Prevê-

se igualmente a construção de um muro em betão, fundado sobre a plataforma rochosa natural, em 

frente do muro cortina existente.  

Esta empreitada contempla ainda a reconstrução de um novo edifício garagem/oficina para máquinas, 

tendo em conta a destruição total do edifício existente à data da passagem do furacão Lorenzo, bem 

como a instalação de três cabeços de amarração no cais -5m (ZH). 

No âmbito das obras de emergência a desenvolver no porto das Lajes das Flores e de forma a repor o 

mais rápido possível a normalidade e a operacionalidade no abastecimento marítimo ao Grupo 

Ocidental, encontra-se também em execução a empreitada de construção de ponte-cais no porto das 

Lajes das Flores, no âmbito dos prejuízos decorrentes do furacão Lorenzo.  

A empreitada consiste na construção de uma ponte-cais, bem como de uma rampa ro-ro a construir já 

no novo alinhamento do cais, dragagem junto ao antigo cais aderente ao molhe, até à cota -6m (ZH) e 

reparação parcial dos pavimentos da estrada de acesso e da entrada do porto, também danificados 

pela passagem do furacão Lorenzo. 


