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ASSEMBLEA LEGISLATNA DA REGIÁO AUTONOMA DOS ACORES
ADMMDO, NUMERE-SE E

PUBODUE-SE
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0 Plesidents,

Sua Excelöncia

o Presidente da Assembleia Legislative

da Regi5o Autónoma dos Acores

Assunto: Petigâo "Impactes Ambiental, Geológico, HidrolOgico do Projeto Vied° em
Construgfio na Ilha de &do Miguel, em modelo de parceria ptiblico-privado"

Como primeira subscritora da Peticäo "Impactes Ambiental, GeolOgico, HidrolOgico do Projeto

Viario em Construcão na Ilha de São Miguel, em modelo de parceria pCiblico-privado", venho

solicitar que a Assembleia Legislative da Região AutOnoma dos A9ores promova, ao abrigo da

legisla9ão em vigor, urn debate sobre essa questão.

Junto envio a Peticão sobre o citado assunto, composta por assinaturas de cidadãos residentes

nesta Regi5o, perfazendo urn total de nove paginas.

Corn os melhores cumprimentos



PETICAO

IMPACTES AMBIENTAL, GEOLOGICO, HIDROLOGICO DO

PROJECTO VIARIO EM CONSTRUCAO NA ILHA DE SAO 

MIGUEL, EM MODELO DE PARCER1A PUBLICO-PRIVADO

Considerando que se està a desenvolver em S. Miguel urn grande

projecto viArio em modelo de parceria pUblico — privado;

Considerando que este projecto implica grandes movimentagOes de

terra e trabalhos que implicam estudos geolOgicos e ambientais;

Considerando que estes mesmos trabalhos tern repercussees na

rede hidrica;

Considerando que ja se verificou um grave acidente no suporte de

uma das obras de arte deste projecto;

Considerando que vArios privados foram afectados por inundagOes

e deslocamento de terras, em consequència dos trabalhos;

Considerando que estes privados encontram uma enorme

dificuldade no relacionamento quer com o empreiteiro, quer corn o

concessionArio, quer corn o Governo Regional;



Os abaixo assinados vem, por este modo, solicitar a Assembleia

Legislativa da Região AutOnoma dos Agores que se pronuncie:

1. Sobre a realizagão ou não do Estudo de Imoacte Ambiental.

2. Se foram ou não efectuados Estudos de Caracterizacao

GeolOgica, HidrolOgica e HidrAulica.

3. Enouadramento Juridico, Contratual e Administrativo. 

Como foi feita a avaliagão das consequéncias da realizagão da

obra (danos), nas propriedades de terceiros e confinantes corn a

mesma;

Sobre a forma de determinagão de valores dos danos referidos

no ponto anterior;

Sobre quem 6 responsavel pelo pagamento/compensagão dos

danos referidos nos pontos acima;

Sobre quern ira tutelar, arbitrar, e compensar, as questeies

decorrentes das consequ6ncias nefastas da realizagào da obra,

nomeadamente receber reclamagOes, determinar valores, atribuir

responsabilidades, distribuir e impor pagamento/compensagão

aos lesados.

Ponta Delgada, 4 de Novembro de 2011
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