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GRUPO
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Partido Socialista
AÇORES

A SUA EXCELÊNCIA
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DA REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES

S/031/2022/Xn

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.

Ponta Delgada, 18 de fevereiro de 2022

Com os melhores cumprimentos

O Presidente do Grupo Parlamentar

Vasco Alves Cordeiro

Assembléia Legislativa da Região Autônoma dos Açores
Rua Marcelino Lima, 9900-858-Horta
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Requerimento

Projeto LIFE SNAILS

Considerando o trabalho efetuado, nos últimos 30 anos, na área florestal
envolvente à zona Pico Alto, na ilha de Santa Maria;

Considerando a identificação de espécies endêmicas do local, como
escaravelhos e moluscos, que tornaram aquela área num hotspot de
biodiversidade;

Considerando o empenho dos investigadores da Universidade dos Açores,
na contínua identificação de novas espécies associadas ao local, com
acompanhamento contínuo de uma equipa da qual fazem parte técnicos

do Parque Natural de Santa Maria, destacando a importância da
conservação dos ecossistemas em prol das espécies-alvo.
Considerando o empenho e

trabalho de

preparação feito

pelos

investigadores da Universidade dos Açores e pela Direção Regional do
Ambiente da XII Legislatura, que culminou com a elaboração de uma
candidatura ao programa LIFE, visando a conservação de três moluscos
endêmicos da ilha de Santa Maria, avaliadas como "criticamente em

perigo" ou "em perigo" nas Listas Vermelhas da lUCN.
Considerando a aprovação pela Comissão Européia do projeto LIFE
SNAILS - Support and Naturalization in Áreas of Importance for Land
Snails (Apoios e naturalização em áreas importantes para os caracóis
terrestres), que contempla um investimento de 2 milhões de euros, a
executar entre 2022 e 2026, na ilha de Santa Maria, com o objetivo de

melhorar o habitat disponível, permitindo a recuperação, a médio prazo,
das populações das espécies-alvo;
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Considerando que o projeto LIFE SNAILS se propõe concretizar trabalhos

de recuperação de habitats, incluindo o controlo de espécies exóticas
invasoras e a plantação de flora endêmica, em cerca de 27 hectares de
áreas florestais, bem como dinamizar boas práticas e soluções rentáveis

aumento de habitats em terrenos privados, incluindo um regime de apoio

aos proprietários com vista á instalação de cortinas de abrigo com sebes
vivas em áreas agrícolas, integrando a biodiversidade nos processos
produtivos e superando a perda e fragmentação dos habitats;
Considerando o Despacho n.° 204/2022, publicado no Jornal Oficial de 11

de fevereiro de 2022, que nomeia para Gestor do projeto LIFE SNAILS, o
licenciado em engenharia e gestão do ambiente, Ricardo Jorge Freitas de
Abreu;

Considerando que o projeto LIFE SNAILS, tal como aprovado pela
Comissão Européia, prevê a existência de um Gestor-adjunto, cuja
nomeação não foi publicada até ao momento.

Ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis, vem
o Grupo Parlamentar do Partido Socialista Açores, através dos

Deputados subscritores, requerer junto do Governo Regional que
seja apresentada a seguinte informação;

- Sendo um projeto LIFE SNAILS dedicado inteiramente à ilha de
Santa Maria e todos trabalhos a realizar na referida ilha, irá o Gestor

do projeto passar a

residir na ilha, de forma acompanhar

permanentemente os trabalhos no local?
- Não tendo sido publicada, até ao momento, a nomeação do Gestor-

adjunto do projeto LIFE SNAILS, tem o Governo Regional intenção de
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nomear algum técnico residente na ilha de Santa Maria para
desempenhar essas funções?

- Em que medida, os técnicos que têm acompanhado a investigação

feita ao iongo dos úitimos anos e que contribuíram para a elaboração
do projeto serão - ou não - integrados na equipa de coordenação do
projeto LIFE SNAILS?

- Para quando se prevê o início dos procedimentos de contratação

dos técnicos que farão parte da equipa de campo, bem como qual a
data prevista para o início dos trabalhos de campo.

Ilha de Santa Maria, 18 fevereiro de 2022

Os Deputados

Joana Pombo Tavares

João Vasco Costa
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