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REQUERIMENTO

Assunto: SITUACÂO DOS VIGILANTES DA NATUREZA NOS A

Considerando que o Arquipelago dos Acores 6 detentor de um valioso patrim6nio natural e

ambiental que importa preservar.

Considerando que para dar mais enfoque a este objectivo o Govern° Regional criou, no ano de

2000, a Secretarla Regional do Ambiente e, paralelamente, reconheceu e implementou na Regiao

a carreira de Vigilante da Natureza, qua já existia a nivel nacional.

Considerando qua os Vigilantes da Natureza asseguram, na sua area de actuacao, as funceies de

sensibilizacao, vigilancia, fiscalizacao e monitorizacao reladvas ao ambiente e recursos naturals

nomeadamente no ambito do dominio hidrico, do patrimOnio natural e da conservacio da

natureza.

Considerando que 6 sobretudo nos campos da sensibilizacao e da educarcao ambiental qua a accao

dos Vigilantes da Natureza 6 Trials importante e onde tern sido mais notOria, nun vertente

pedagegica que iinporta privilegiar, potenciar e prosseguir.

Considerando que importa avaliar a adequacao entre o ntimero de vigilantes neste momento ao

servigo e as importantes tarefas qua lhes estao cometidas.

Considerando qua pars que aqueles profissionais exercam cabalmente as suas funglies necessitam

de formagao permanente de forma a estarem actualiza.dos, o qua nos Ultimos anos parece nEo ter

a.contecido corn a regularidade adequada e desejdvel.
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Considerando, pot outro lado, que entre as condigOes minimas exigidas para o born desempenho

das suas atribuicees, destaCa-se, de.Sde logo, a utilizacao de viaturas que (hes possibilitem

mobilidade dentro da sua area de actuacao.

Considerando que circulam informa.cOes de que nalgumas ilhas, come pot exemplo o Faial, os

Vigilantes da Natureza se encontram impossibilitados de trabalhar no terreno e exercer

cabalmente as suas functies pot falta de viaturas, situaclo essa que se arrasta ha mais de ano e

meio.

Considerando que entretanto o Govemo Regional criou a Inspecglo Regional do Ambiente e que

raio parece resultar clara neste momenta a sua articulagio comas Vigilantes da Natureza.

Considerando que importa perceber as competencias e a coordenagio no terreno destas diferentes

estruturas (Inspeccio Regional do Ambiente, Vigilantes da Natureza) e ate a sua articulacäo corn

o service de proteccao da natureza da GNR e clarificar o papel concreto de cada urn deles.

Ao abrigo das disposic5es estatuttias e regimentais aplicdveis, os deputados signatirios requerem

os seguintes esclarecimentos:

1) Considera ou no o Govern° Regional que a disponibilizacilo de viaturas é essencial para a

actividade no terreno dos Vigilantes da Natureza?

2) Solicita-se a indicaclo, par cada ilha, do ralmero de viaturas operacionais neste memento

cometicias aos Vigilantes cla Nattutza.

3) Nos Ultimos quatro aims quantas accOes de forrnacio foram realizadas destinadas aos

Vigilantes da Natureza dos Acores?

4) No contexto da criacio cia lnspecciio Regional do Ambiente e da assumpcno pela GNR de

accOes na area da protecgRo ambiental, qual o papel que o Govern° Regional pretende mantel-

para os Vigilantes da Natureza nos Acores?
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5) Como se compatibiliza e articula no terreno a acilio de todOS estas institui(Oes: Vigilantes da

Natureza, Inspecclio Regional do Ambiente e o servieo de protecclo da natureza da ONR?

6) Solicita-se a indica*, por ilha, do nOmero de Vigilantes da Natureza em fungOes nos Acores e

do nOmero de lugares existentes em quadro e não providos.

Horta, 05 de Maio de 2009
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