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REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública

Sua Excelência O Presidente da
Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores
Rua Marcelino Lima 9901- 858 Horta
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ASSUNTO: Requerimento n.º 352/XII – “Recife Artificial Santa Maria”, apresentado pelos
Senhores Deputados Joana Pombo Tavares e João Vasco Costa, do Grupo
Parlamentar do Partido Socialista

Em resposta às questões colocadas no requerimento referido em epígrafe, subscrito pelos
Senhores Deputados Joana Pombo Tavares e João Vasco Costa, do Grupo Parlamentar do
Partido Socialista, cumpre-me informar V. Exª. do seguinte:

1. Para quando o lançamento do concurso público para a preparação do navio ex-

NRP Schultz Xavier?
Aguarda-se a aprovação do programa nacional Mar 2030, considerando que está prevista a
elegibilidade desta despesa.

2. 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 Foundation For the Oceans, para
parceira e responsável da criação do Recife Artificial?
A Região Autónoma dos Açores é parceira deste projeto cuja execução está a ser concretizada
pela Marinha, que é a proprietária do antigo navio “Schultz Xavier”.
Decorrem as etapas prévias da desintoxicação do navio. Depois dessa operação receberemos
informação da Marinha sobre as etapas seguintes.
A Parley Foundation for the Oceans, que será responsável pela colocação de uma obra de arte
no antigo navio, suscetível de se constituir como um atrativo adicional para os praticantes de
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mergulho, é parceira da Marinha em outros projetos e foi fruto desse relação que se interessou,
também, por este projeto conjunto – Defesa Nacional/Marinha/Região Autónoma dos Açores.

3. Qual o valor previsto para o deslocamento e afundamento do navio ex[1]NRP
Schultz Xavier?
Existe uma estimativa orçamental de 600 mil euros para a concretização do projeto

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

5. 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”?
As referências em causa não podem ser atribuídas ao Governo dos Açores, sendo que o projeto
em curso define “área costeira do sul da ilha de Santa Maria”.

Com os melhores cumprimentos,

O Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública
Assinado por: DUARTE NUNO D'ÁVILA MARTINS
DE FREITAS
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