
 
 

NOTA INFORMATIVA 

Santa Maria- Elisa Sousa sublinha a cedência à Região do navio ex-NRP 

Schultz Xavier 

 

A deputada do PSD/Açores, Elisa Sousa, congratulou-se com a cedência à Região do 

navio desativado NRP Schultz Xavier, que vai ser afundado ao largo da ilha de Santa 

Maria, “permitindo a criação de um recife artificial, assim como regenerar e estudar a 

vida marinha do arquipélago”, avançou. 

A social democrata recordou que o processo foi iniciado, em 2019, “pelo anterior 

Governo Regional, tendo na altura sido emitido um despacho do Ministério da Defesa 

Nacional a autorizar a alienação do navio, sendo que seriam definidas posteriormente 

as medidas tendentes para operacionalizar a sua alienação”, explicou. 

“Já este mês, o novo Governo Regional deu um passo importante para a concretização 

do projeto, assinando um Protocolo com a Marinha Portuguesa, e igualmente com a 

‘Parley for the Oceans’, parceiro na criação do recife artificial, após o afundamento do 

navio”, frisou Elisa Sousa. 

A deputada do PSD/Açores lembrou também que coube “ao anterior secretário regional 

do Mar, Ciência e Tecnologia o anúncio da utilização do antigo navio da Marinha 

Portuguesa para criar um recife artificial e um local privilegiado para a proliferação e 

observação da vida marinha, ao largo da ilha de Santa Maria”. 

No caso, o navio ex-Schultz Xavier, de 56 metros de comprimento, “estava disponível, 

como foi dito na altura, pelo que o projeto avançou, sempre atentando às regras 

ambientais previstas nestas situações, como a limpeza, a descontaminação e a 

preparação do navio para que possa ser afundado”. 

Elisa Sousa acrescenta ainda que o processo, “de grande valor económico e com um 

custo estimado entre os 350 e os 400 mil euros, aguardava a análise do sítio ideal para 

o afundamento do navio, tendo o antigo governante Gui Menezes dito que esse trabalho 

seria desenvolvido em parceria com a Associação Amigos do Mar de Santa Maria”, 

concluiu 
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