
 

 

 
 

   

  A SUA EXCELÊNCIA  

                                                                                        O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

                                                                                        DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 

     S/123/2022/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. 

 

Horta, 15 de julho de 2022 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

 

O Presidente do Grupo Parlamentar  

 

Vasco Alves Cordeiro 

 

E/2159/2022 Proc.º 054.02.02/8/XII 15/07/2022  
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REQUERIMENTO 

 

GOVERNO ESCONDE PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA MATA DA 

LAGOA DO CONGRO 

Considerando que a mata-jardim, envolvente à Lagoa do Congro, surgiu da 

intervenção de José do Canto, um proprietário e botânico açoriano, que se 

distinguiu no século XIX, como promotor da introdução de novas espécies de 

plantas e árvores nos Açores, evidenciando o legado da flora deixado pelos 

nossos antepassados. 

Considerando que atualmente, o turismo ligado à natureza com áreas de lazer é 

cada vez mais procurado pelos nossos turistas, assim como pelos residentes, 

sendo imperativo proceder-se à requalificação desta mata-jardim, bem como à 

criação de um parque botânico, não só pelas suas características inerentes, mas 

também como forma de homenagear José de Canto. 

Considerando que o acesso à Lagoa do Congro deve ser melhorado, com vista 

a assegurar a preservação dos recursos naturais, a segurança e a qualificação 

da oferta turística; 

Considerando que essa requalificação faz parte dos objetivos de gestão e das 

ações plano de gestão do Parque Natural da Ilha de São Miguel, elaborado pelo 

Governo do Partido Socialista, englobando a criação do parque botânico da 

Lagoa do Congro. 

Considerando que estas intervenções tiveram o seu início em 2020, tendo sido 

contatados os proprietários dos terrenos privados da cratera, onde se inclui a 

Lagoa dos Nenúfares, a fim de se efetuar um acordo de custódia da natureza, o 
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controlo de espécies exóticas invasoras e o desenvolvimento de um trilho 

pedestre com um miradouro. 

Considerando, por fim, que o Secretário Regional do Ambiente e Alterações 

Climáticas, Alonso Miguel, apresentou apenas para a comunicação social, no 

passado dia 12 de julho, o que será o projeto de requalificação da Mata 

Ajardinada da Lagoa do Congro, desconhecendo-se o seu verdadeiro âmbito e 

impacto numa área que é património ambiental de todos os Açorianos, em 

especial dos micaelenses; 

Assim, nos termos regimentais aplicáveis, vem o Grupo Parlamentar do 

Partido Socialista dos Açores, através dos Deputados abaixo-assinados, 

questionar o Governo Regional dos Açores, sobre o seguinte: 

1. Foram solicitados pareceres às Organizações não Governamentais de 

Ambiente (ONGA’s) e às autarquias locais territorialmente competentes? 

Remeter cópia dos pareceres das respetivas entidades. 

2. Foram realizadas sessões públicas de esclarecimentos? Indicar as datas, 

os locais e os contributos recolhidos. 

3. Foi acautelado o impacte ambiental resultante das intervenções a realizar 

e da criação de um parque de estacionamento? Remeter documentos 

comprovativos. 

4. Quais os materiais que vão ser utilizados na construção do parque de 

estacionamento e qual será a sua área? 

5. Qual a calendarização e a dotação orçamental prevista para as 

intervenções programadas, em cada fase? 

6. Qual a composição da equipa especializada, indicando as competências 

técnicas? 



 

                                                                                                 3        

7. Cópias do projeto de requalificação da Mata Ajardinada da Lagoa do 

Congro, considerando as três componentes distintas referidas na 

apresentação pública.  

8. Cópias dos relatórios de vistorias ao local por parte do Laboratório 

Regional de Engenharia Civil e da Direção Regional dos Recursos 

Florestais. 

9. Cópia do projeto/anteprojeto ou estudo prévio, para regularização e 

melhoria da drenagem do caminho agrícola de acesso à Lagoa do Congro 

a desenvolver com a IROA, SA. 

 

Ponta Delgada, 15 de julho de 2022 

 

Os Deputados 

 

Patrícia Miranda 

 

José Contente 

 

Carlos Silva 


