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A SUA EXCELÊNCIA
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

S/073/2022/XII

Assunto: Requerimento ao Governo Regional dos Açores

Nos termos do n.º 1 e n.º 2 do art.º 182 do Regimento da Assembleia Legislativa
da Região Autónoma dos Açores, o Grupo Parlamentar do PS/Açores entrega à
Mesa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e a V. Exa.,
para efeitos de admissão, perguntas com pedido de resposta escrita dirigidas ao
Governo Regional dos Açores.

Ponta Delgada, 26 de abril de 2022

Com os melhores cumprimentos

O Presidente do Grupo Parlamentar

Vasco Alves Cordeiro

Requerimento
Recife Artificial Santa Maria

Considerando o projeto iniciado pela Associação Amigos do Mar da ilha de Santa
Maria – AAMAR no ano de 2015;
Considerando o projeto apresentado pela Região Autónoma dos Açores, através
da Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, nas áreas de proteção da
vida marinha e das pescas, economia e turismo subaquático e preservação
histórica e cultura, projeto considerado de interesse público pelo Ministério da
Defesa;
Considerando que, em dezembro de 2019, foi anunciado pelo Secretário
Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, Gui Menezes, a criação de um recife
artificial, ao largo da ilha de Santa Maria, com recurso a um antigo navio da
Marinha Portuguesa – “Schultz Xavier” – em local privilegiado para a
proliferação e observação da vida marinha;
Considerando que, através do Despacho nº11528/2019 de 6 de dezembro, foi
autorizada a alineação, a título gratuito, do navio ex-NRP Schultz Xavier da
Marinha Portuguesa à Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia;
Considerando a estimativa de 400 mil euros, à data da alineação, para a
descontaminação, preparação, deslocamento e afundamento.;
Considerando a existência de fundos do MAR2020 para co-financiar este projeto,
à data da alineação, e o acompanhamento científico que estava previsto ser
realizado conjuntamente com os operadores de mergulho locais;
Considerando a assinatura do protocolo de cedência do navio ex-NRP Schultz
Xavier, a 7 de junho de 2021;
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Considerando a assinatura do memorando de entendimento entre o Governo
Regional dos Açores e a Associação Ambiental Parley Foundation For the
Oceans, a 7 de junho de 2021, para a criação do Recife Artificial e que “em
defesa dos recursos marinhos e ambiente, pelo combate às alterações
climáticas, proteção da biodiversidade e sensibilizar a população residente nos
Açores para a sustentabilidade, e assim criando uma Ecoagenda”;
Considerando que os Recifes Artificiais são um instrumento de gestão integrada
de ecossistemas, e de proteção da biodiversidade marinha;
Considerando que os Recifes Artificiais são um meio de potenciar e contribuir
para a sustentabilidade de atividades com relevância socioeconómicas
extremamente importantes para a ilha de Santa Maria, nomeadamente para o
mergulho e toda as áreas turísticas a que esta atividade se associa;
Considerando que, o afundamento do navio ex-NRP Schultz Xavier, ao largo da
ilha de Santa Maria, teria um impacto positivo na economia da ilha, sendo
urgente a sua concretização;

Assim, ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis,
vem o Grupo Parlamentar do Partido Socialista Açores, através dos
Deputados abaixo-assinado, requerer que seja apresentada a seguinte
informação:

- Para quando o lançamento do concurso público para a preparação do
navio ex-NRP Schultz Xavier?

- Qual a cronologia e estado atual do trabalho de cooperação com a
Associação Ambiental Parley Foundation For the Oceans? E quais os
critérios que nortearam a escolha da Associação Ambiental Parley
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Foundation For the Oceans, para parceira e responsável da criação do
Recife Artificial?

-Qual o valor previsto para o deslocamento e afundamento do navio exNRP Schultz Xavier?

- Qual a data prevista para o deslocamento e afundamento do navio ex-NRP
Schultz Xavier, ao largo da ilha de Santa Maria?

- E qual a posição do atual Governo Regional em relação à localização do
afundamento do referido navio, uma vez que, a 7 de junho de 2021, é
anunciado em órgãos de comunicação social que “não há localização
fechada para o afundamento do navio, já que várias autarquias açorianas
mostraram interesse no projeto em causa”?

Ilha de Santa Maria, 26 abril de 2022

Os Deputados

Joana Pombo Tavares

João Vasco Costa
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