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O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DA REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES

S/315/2021/XII

Assunto: Requerimento ao Governo Regional dos Açores

Nos termos do n.° 1 e n.°2 do art.° 182 do Regimento da Assembléia Legislativa

da Região Autônoma dos Açores, o Grupo Parlamentar do PS/Açores entrega à

Mesa da Assembléia Legislativa da Região Autônoma dos Açores e a V. Exa.,

para efeitos de admissão, perguntas com pedido de resposta escrita dirigidas ao

Governo Regional dos Açores.

Horta, 15 de outubro de 2021

Com os melhores cumprimentos

O Presidente do Grupo Parlamentar

Vasco Alves Cordeiro

Assttmblela Legislativa da RegISo Autônoma dos Açores

Rua Marceiino Lima, 9900-858-Horta
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REQUERIMENTO

PEDIDO DE INFORMAÇÃO SOBRE O ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA
QUALIDADE AMBIENTAL DAS LAGOAS

Considerando que, na última década os Açores têm se afirmado como região
sustentável, assumindo como bandeira preocupações ambientais como a recuperação
ecológica, paisagística e a preservação dos ecossistemas e da natureza;

Considerando que em 2017 a Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo do
XII Governo Regional iniciou o processo de certificação dos Açores como destino
turístico sustentável, pela Earthcheck, alcançando numa primeira fase o estatuto bronze
e, mais recentemente, tornando-nos no primeiro arquipélago no mundo certificado como
destino turístico sustentável;

Considerando que, mais do que a obtenção de galardões e/ou certificações importa
assegurar a preservação das nossas ilhas e das suas paisagens naturais;

Considerando os avultados investimentos realizados, nos últimos anos, pelos anteriores
Governos Regionais na melhoria da qualidade ambiental da Bacia Hidrográfica da
Lagoa das Furnas, nomeadamente; a retirada de pastagem; a remoção de resíduos; a
reflorestação de mais 61 hectares com mais de 250 mil plantas endêmicas e autóctones;
a obra de retenção e desvio de caudais dos afluentes da Ribeira do Salto da Inglesa
com vista á redução da afluência de nutrientes á Lagoa das Furnas e diminuição da sua

dinâmica de assoreamento; o controle de algas invasoras com ceifeira aquática; e a
construção e instalação de uma unidade móvel de filtração de nutrientes presentes nas
massas da água e respetivo tratamento;

Considerando, mais recentemente, a assinatura de um Protocolo de Colaboração
Técnica e Financeira assinado entre o Governo Regional dos Açores e o Fundo
Ambiental, em agosto de 2020, no valor de 800 mil euros para dois anos, relativo ao
tratamento da água das lagoas nos Açores;

E, considerando que o combate á eutrofização das Lagoas se trata de um percurso
longo, que importa assegurar e continuar, não obstante o impacto e melhorias
conseguidos na qualidade das suas águas;

Assim, ao abrigo das disposições estatutária e regimentais aplicáveis, o Grupo
Parlamentar do Partido Socialista dos Açores solicita a seguinte informação:
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1- Com que periocidade e com que recursos se realiza, atualmente, o acompanhamento
e controle da qualidade ambiental das Lagoas de São Miguel e, em particular, da Lagoa
das Furnas? Remeter Relatórios de Acompanhamento e Controle.

2- Qual o grau de execução financeira e concretização das ações abrangidas pelo
Protocolo de Colaboração Técnica e Financeira com o Fundo Ambiental?

3- Quais os projetos e iniciativas em vigor entre o Governo Regional e os Centros de
Investigação com vista ao acompanhamento e preservação das Lagoas dos Açores?

Ponta Delgada, 15 de outubro de 2021

a Q

Célia Pereira

Carlos Silva

José Contente

AsMmbIttia L«9istattva da Ragtfte Autônoma dos Açoras

Rua Marcelino Lima, 9900-858-Horta

Tel. 292 207 640 - Fax 292 391 086 email gpps.lcíalra.pt

vAvw.psacareã.org • wwwisaco-x-í 3rç

Os deputados,

Francisco César

Sandra Dias Faria

Vilson Ponte Gomes


