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A Comissdo Permanente de Economia reuniu no dia 20 de Outubro de 2009,

na delegacdo da Assembleia Legislative da Regiäo AutOnoma dos Acores, de

Ponta Delgada, a fim de apreciar e dar parecer sobre o Projecto de Resolucdo

do PSD — 0 tracado da SCUT do Nordeste deve estender-se ate ao Lugar da

Pedreira.

CAPITULO I
ENQUADRAMENTO JURiDICO

o Projecto de Resolucáo foi apresentado ao abrigo da alfnea d), do n. 2 1, do

adigo 31. 2 do Estatuto Politico-Administrativo da Regido AutOnoma dos Acores

e nos termos do art. 2 145.2 , do Regimento da Assembleia Legislative da Regiao

Aut6noma dos Acores e apreciada nos termos da alinea a) do art. 2 42.2 do

referido Regimento.

CAPiTULO II

APRECIA00 NA GENERALIDADE E ESPECIALIDADE

o presente Projecto de Resolucdo pretende que a Assembleia Legislative da

Regido o AutOnoma dos Acores recomende ao Governo Regional que promova

os procedimentos negociais e legais adequados para que o traced() da via em

construcdo pela EUROSCUT, no Concelho do Nordeste, seja alterado, no

sentido de prolongar-se ate ao lugar da Pedreira, passando a poente da Vila do

Nordeste.

Alegam os proponentes que a via, em construcao, pelo conhecido metodo

SCUT, sere um ponto de viragem no desenvolvimento do Nordeste e
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representard uma oportunidade Unica e inegavel do seu progresso e

crescinnento, pelo que rids° parece racional, na perspectiva da optimizacao dos

meios, que urn investimento daquela dimensao nao preveja a ligacao ao lugar

da Pedreira, e respectiva sede de Concelho.

A Comissao deliberou ouvir ern audicao o Secretdrio Regional da Ciancia,

Tecnologia e Equipamentos, a qual se realizou na Comissao de Economia,

realizada a 20 de Outubro.

Na referida reuniao o Deputado Jorge Macedo em nome do Grupo Parlannentar

do PSD fez uma a apresentacao do Projecto de Reso'Lica() seguindo de perto

os pressupostos e objectivos expressos na iniciativa ern apreciacao.

o Secretario Regional da Ciéncia, Tecnologia e Equipamentos considerou que

para se fazer uma analise a esta iniciativa se deveria nnais no seu

aspecto técnico do que politico. Assim, estamos perante um eixo que tern

aproximadamente 38,36 Km que se leva cerca de 58 minutos a percorre-lo e

que no futuro sera efectuado em cerca de 20 minutos, sera reduzido o seu

tempo em cerca de 40 minutos. Para a ligacao entre a Fazenda do Nordeste e

a Vila estava previsto urn viaduto de ligacao a node destas localidades que

recebeu parecer negativo aquando do estudo de impacto ambiental. A

diferenca de tempo entre a proposta inicial e que estä prevista executar mais

Sul implica no aumento de 1,3 minutos para percorrer o espaco entre estas

duas localidades. Relativamente a ligacao entre a Vila do Nordeste e o lugar

da Pedreira nao faz qualquer sentido atendendo a que o Projecto SCUT na

sua Onese é um projecto inter-concelhio e nao inter-freguesias, nao se

podendo dizer que ha desigualdade no tratamento porque existem muitas

outras freguesias que nao tern ligacao directa as SCUT mas beneficiam

indirectamente deste Projecto. 0 Secretario Regional lembrou que hoje a vila

do Nordeste ja possui uma variante a node construida pela Camara Municipal
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do Nordeste que é a via que faz a distribuicäo da maioria do trafego existente

na vila e que a proposta da Camara para sul não é mais do que urn mero risco

em cima de urn mapa. Conclui que o Governo tomou aquela decisdo corn

responsabilidade e por ser a mais sensata, dado que os custos ambientais e

financeiros levariam a urn ganho de cerca 1,3 minutos no que concerne A

ligagão Lomba da Fazenda — Vila do Nordeste.

0 Deputado Jorge Macedo questionou o Secretdrio Regional sobre aspectos

ligados A proteccdo civil e sobre o custo desta nova ligacào. Neste sentido

referiu que o Secretario Regional da Habitacão e Equipamentos nä() tinha feito

qualquer referAncia A proposta de Resolucäo do PSD na Optica da proteccdo

civil, nomeadamente na zona da Ribeira do Guilherme, local onde sdo

frequentes desabamentos e deslizamento de terras. Acrescentou que o

tracado a utilizar pela EUROSUT nä° constitui uma alternativa vidvel em

termos de proteccâo civil, no caso de ocorrAncia de catAstrofe no Vale da

Ribeira do Guilherme, situacäo que deveria merecer outra sensibilidade por

parte do Secretärio Regional que detém este pelouro.

0 Secretario Regional relativamente A questäo da proteccäo civil considerou

que a proposta da Camara do Nordeste aumenta o tempo e a distância bem

como reduz a fluidez do transit° naquela zona dado quo o maior fluxo se

desencadeia a node e ndo a sul e nesta matéria o Governo estd a respeitar as

normas ambientais que impuseram que fosse alterado o tracado inicial, quanto

ao custo este seria na ordem dos cinco milhaes de euros.

0 Deputado Jorge Macedo, discordou ainda da alusão feita a reducdo da

fluidez do trAfego e ao aumento do tempo, uma vez quo o prolongannento da

SCUT ate A Pedreira nunca implicaria uma reducdo mas, polo contrario, uma

melhoria da fluidez do trAfego. Em termos de tempo, referiu ter sido o prOprio
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Secreted° Regional a confirmar que o mesmo era reduzido em cerca de 1,3

minutos .

0 Deputado Pedro Medina questionou o Secreted° Regional se aquando da

implementacäo do Projecto da SCUT houve ou nä° reunities corn as Cemaras

Municipais e se havia algum compromisso para que o Projecto se

desenvolvesse ate ao lugar da Pedreira.

0 Secreted° Regional referiu que no Projecto SCUT sempre esteve previsto a

ligaceo da vile do Nordeste a Ponta Delgada e nunca passou pela ligaceo da

Vila do Nordeste ao Lugar da Pedreira.

0 Deputado Carlos Mendonca interveio para lembrar que Projecto SCUT se

desenvolve na base de variados pareceres t6cnicos e que o mesmo vai ate e

Vila do Nordeste e neo se fica pela Lomba da Fazenda como muitos querem

fazer crer.

0 Secreted° Regional conclui a audicdo referindo que o Projecto que se

encontra a desenvolver O o mesmo que estava previsto, que nä° ha qualquer

prejuizo, para alem da perca de 1,3 minutos, na ligacäo entre a Vila do

Nordeste e a Lomba da Fazenda.

Conclulda a audiceo, a Comissao entendeu por maioria dar parecer
desfavordvel a esta iniciativa, corn os votos a favor dos Deputados PSD e

CDS/PP, os votos contra do PS e a abstenceo corn reserve para o Plenario do

BE.
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Ponta Delgada, 20 de Outubro de 2009

0 Relator em regime de substituicdo

(José Gaspar)

0 presente relatOrio foi aprovado por unanimidade.

Presidente

cd-

(José de Sousa Rego)
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