
 
 
 

PS garante recuperação do potencial agrícola das Fajãs de São Jorge 

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores aprovou por 
unanimidade o projeto de resolução que visa a melhoria e a adaptação dos 
apoios existentes para a recuperação, manutenção e produção agrícola às 
especificidades das Fajãs de São Jorge, “uma medida que irá contribuir para o 
crescimento do setor agrícola, criar mais rendimento e valor acrescentado na 
ilha”, realçou André Rodrigues. 

“Este projeto vai permitir a recuperação do potencial produtivo das Fajãs de São 
Jorge, que são fator identitário e diferenciador da nossa ilha, que devem ser 
valorizadas em todos os locais, nomeadamente nesta Assembleia”, acrescentou 
o deputado do PS/Açores eleito por São Jorge. 

André Rodrigues sublinhou o importante trabalho desenvolvido, como por 
exemplo, “com a candidatura das Fajãs de São Jorge a Reserva da Bioesfera”, 
“o trabalho de recuperação do património edificado” e o trabalho desenvolvido 
nas diferentes vertentes do setor do turístico. 

Este trabalho conjunto produzido já trouxe alguns resultados para os produtos 
locais”, acrescentou o parlamentar, referindo-se ao exemplo do “Café Nunes”, 
que tem crescido e potenciado os seus produtos, o Café e o Artesanato, à 
medida que o setor do turismo cresce, sem custos de exportação, valorizando 
todos os seus produtos localmente: “Já conseguem vender a um bom preço a 
quem nos visita”. 

André Rodrigues, considera que “o trabalho não está concluído e que há mais a 
fazer”, como se pretende com a proposta, que contou com o contributo do 
PS/Açores para obtenção de consenso e da unanimidade, que vai permitir que 
tal como acontece com o turismo, “agora seja a parte agrícola a crescer, de forma 
sustentada, de preferência de produção biológica e de forma a permitir a 
diversificação agrícola, reduzindo as importações e valorizando o que de melhor 
se faz”. 
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