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Ministra quer Carriçal 
na Janela Unica Logística 
ANA PAULA VITORINO 
QUER PROJECTO 
PILOTO 'EM ACÇÃO' 
NO FINAL DESTE 
TRIMESTRE 

GONÇALO MAIA, 
correspondente no Porto Santo 

Promover a adaptação às alterações 
climáticas e prevenir e gerir riscos 
são os principais objectivos do novo 
radar meteorológico do Porto San-
to, situado no Pico do Espigão. 

Este importante investimento 
foi ontem inaugurado pela Minis-
tra do Mar, Ana Paula Vitorino, e 
pelo presidente do Governo Re-
gional, Miguel Albuquerque, num 
valor global de 3,5 milhões de eu-
ros, dos quais 3 milhões partiram 
da União Europeia e o restante do 
Orçamento de Estado. 

A Ministra do Mar salientou que 
é sempre "um momento importan-
te quando o Estado avança com 
matérias de segurança e mais infor-
mação atempada para prevenir 
para as catástrofes". 

"Este é um projecto que o Insti-
tuto Português do Mar e da Atmos-
fera soube levar de uma forma és-
pecial, é um projecto inovador em 
termos científicos e que beneficiou 
também de orçamento comunitá-
rio" disse Ana Paula Vitorino. 

A ministra do governo de Antó-
nio Costa quis sublinhar que neste 
projecto, "de parceria entre o Go-
verno da República e o Governo da 
Madeira, soubemos por os nossos 
serviços, quer da administração

ar 
 

central, quer regional, a trabalhar 
em conjunto". 

Também no sector dos portos vai  

existir inovação. "Há uma nova era 
modernização e digitali7ação e es-
colhi a Madeira, mais propriamente 
o porto do Caniça', para ser o piloto 
da Janela Unica Logística e será o 
primeiro a estar em funcionamento 
no final deste primeiro trimestre", 
afirmou Ana Paula Vitorino. 

Miguel Albuquerque, presidente 
do Governo Regional, disse que a 
partir do que aconteceu a 20 de Fe-
vereiro de 2010, "seria de interesse 
nacional adoptar, aqui na Região, 
um sistema tecnológico mais avan-
çado, para podermos prever cargas 
de água ou índices de pluviosidade 
muito elevados para podermos, em 
termos de prevenção e Protecção 
Civil, tomar as medidas adequadas 
de protecção de salvaguarda de 
pessoas e bens". 

O radar meteorológico, "tem um 
sistema avançado e estou certo que, 
historicamente, será um dos gran- 

Radar meteorológico foi 
ontem Inaugurado no Pico 
do Espigão, nó Porto Santo. 
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des avanços tecnológicos na Região 
Autónoma da Madeira. Este radar 
está situado aqui situado exacta-
mente, porque é a melhor zona 
para cobrir todo o arquipélago, com 
a excepção da zona das selvagens", 
acrescentou o governante. 

Miguel Albuquerque quis salien-
tar que esta obra foi feita também 
dos apoios de fundos europeus. "É, 
mais uma vez, a demonstração da 
solidariedade e da importância de 
Portugal estar inserido da UE e a 
RAM, faz questão de pertencer à 
União Europeia, porque acredita 
no projecto europeu". 

Embora tenha sido inaugurado 
ontem, o radar meteorológico do 
Porto Santo já está a funcionar há 
largos meses e já contribuiu, por 
inúmeras vezes, para que os técni-
cos do IPMA analisassem com os 
dados emitidos para fazer previsões 
muito mais certas. 


