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ASSUNTO: REQUERIMENTO N.º 400/XI - CAMINHOS FLORESTAIS 

 

 Em resposta ao requerimento referido em epígrafe, subscrito pelos Senhores Deputados Jorge 

Jorge e Marco Costa do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, sem prescindir quanto 

ao teor dos considerandos, encarrega-me S. Exa. o Secretário Regional Adjunto da Presidência 

para os Assuntos Parlamentares de informar o seguinte: 

 

Os caminhos do Landroal e da Rosada são caminhos que se situam a cotas muito elevadas, 

sujeitos a condições atmosféricas adversas durante grande parte do ano, o que tem motivado 

ocasionalmente o abrandamento do ritmo das obras. Quanto ao caminho da Rosada, os 

trabalhos com os meios próprios dos Serviços Florestais continuarão sempre que as condições 

atmosféricas o permitam. Neste momento, encontra-se quase a 50% da obra efetuada com o 

rompimento de 1.357 metros num total de 3.100. 

Relativamente ao caminho do Landroal, os Serviços Florestais já concluíram, com recursos 

próprios, o rompimento na sua extensão total (6,25 quilómetros) e está a decorrer a elaboração 

do projeto de execução das drenagens em falta, que serão iniciadas ainda este ano, estando 

alocados cerca de 200 mil euros em 2018 para esse efeito. Prevê-se que fique concluído em 

2019.   

Os Serviços Florestais têm um levantamento de toda a rede viária sob gestão da DRRF, incluindo 

no Pico. Atualmente são 346,4 km, dos quais 76% já foram pavimentados e apenas 24%, que 

correspondem a 83,8 km, se encontram ainda com piso em macadame. Neste levantamento são 

sinalizados todos os caminhos a necessitar de intervenção prioritária. A manutenção dos 

caminhos agrícolas, rurais e florestais é uma preocupação transversal a todas as ilhas, 

particularmente no que se refere aos caminhos florestais do Pico, o seu estado de conservação 

tem sido relatado dentro da normalidade. 

A Secretaria Regional da Agricultura e Florestas tem conhecimento dos caminhos mais 

degradados. Anualmente a maioria dos caminhos da Ilha do Pico são alvo de algum tipo de 
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