


 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA|2 

 

2 

TRABALHOS DA COMISSÃ O 

A Comissão Permanente de Economia reuniu nos dias 6 de abril de 2017, no edifício 

da Câmara Municipal de Calheta, em São Jorge, e no dia 25 de maio de 2017, na 

Delegação da Ilha de São Miguel da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, na cidade de Ponta Delgada, a fim de analisar e dar parecer sobre o Projeto 

de Resolução n.º 19/XI – Eletrificação da Fajã da Caldeira de Santo Cristo. 

 

 

1º.  CAPÍTULO – ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

O Projeto de Resolução foi apresentado, pelo Grupo Parlamentar do CDS/PP, ao 

abrigo da alínea d), do n.º 1, do artigo 31.º do Estatuto Político-Administrativo da 

Região Autónoma dos Açores – Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro – e nos termos do 

artigo 145.º do Regimento da Assembleia Legislativa Regional dos Açores e apreciado 

nos termos da alínea a) do artigo 42.º do referido Regimento. 

 

 

2º.  CAPÍTULO – APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE E ESPECIALIDADE  

O proponente começa por salientar que “A Ilha de São Jorge tem mais de sete dezenas 

de fajãs que constituem um património natural, paisagístico e cultural único no 

contexto da Região, conferindo um enorme potencial de projeção no exterior e, se 

bem potencializado, indutor de geração de riqueza, sendo, sem dúvida, as fajãs um 

dos elementos incontornáveis da promoção turística da Região, enquanto destino 

Natureza”. 

 

Acrescentando-se, seguidamente, que “A Caldeira de Santo Cristo foi das primeiras 

Áreas Protegidas a serem constituídas na Região Autónoma dos Açores (1984), sendo, 

atualmente, detentora de várias classificações: Reserva da Biosfera da UNESCO; Zona 

RAMSAR e Rede Natura 2000”. 
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Ora, sustenta-se que “Tais classificações são uma oportunidade de afirmação à escala 

global”. 

 

Acresce que “Atendendo à importância da preservação deste património é, 

indiscutivelmente, necessário implementar, de forma eficaz, uma estratégia global 

com objetivos e linhas de ação concertadas, preservando o ambiente, a cultura e as 

tradições da Fajã de Caldeira de Santo Cristo e garantindo, assim e de modo 

sustentável, a qualidade de vida neste local”. 

 

Assim, pelo presente Projeto de Resolução visa-se, em concreto, “recomendar ao 

Governo Regional que execute, com a maior urgência, a empreitada de eletrificação 

da Fajã da Caldeira de Santo Cristo, na ilha de São Jorge, dando cumprimento às 

promessas de investimento público que se têm vindo a perpetuar no tempo e 

concretizando uma antiga aspiração da população que habita ou procura aquele 

lugar único nos Açores”. 

 

 

Diligências efetuadas: 

A Comissão Permanente de Economia deliberou proceder à audição do Presidente 

do Município de Calheta, Décio Natálio Almada Pereira, bem como do representante 

do representante da Associação dos Amigos da Caldeira de Santo Cristo, José 

Orlando e da Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo (SREAT), Marta 

Guerreiro. 

A Comissão Permanente de Economia reuniu no dia 06 de abril de 2017, no Edifício da 

Câmara Municipal de Calheta, em São Jorge, a fim de proceder à audição do 

Presidente do Município de Calheta, Décio Natálio Almada Pereira, e do 

representante do representante da Associação dos Amigos da Caldeira de Santo 

Cristo, José Orlando, no âmbito do projeto de resolução em análise. 
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A Deputada Catarina Cabeceiras começou por apresentar a iniciativa, na qualidade de 

proponente, referindo que se trata de um compromisso assumido pelo Governo 

Regional dos Açores, que as fajãs são áreas protegidas, muito procuradas e um ex-

libris da Ilha de São Jorge, pelo que é importante avançar com a empreitada de 

eletrificação da Caldeira de Santo Cristo, a fim de substituir os atuais geradores por 

fontes de energia alternativas, menos poluentes e ruidosas. 

 

O Presidente do Município de Calheta, Décio Pereira, reconheceu que a autarquia 

negligenciou durante muitos anos a relevância das fajãs, não reconhecendo a sua 

importância para o turismo e para economia. Afirmou ainda que a Caldeira de Santo 

Cristo é um dos lugares mais visitados dos Açores, e, sem dúvida, o mais visitado de 

São Jorge, com uma média de 500 visitas, por dia. 

 

Indicou que existe um protocolo entre a Autarquia e o Governo Regional, para a 

melhoria dos caminhos de acesso, da qualidade da água e das condições de 

acolhimento para os visitantes. Entende que a eletrificação não é um assunto novo, 

mas, fruto do trabalho em curso, é fundamental avançar, até porque já foram feitos 

estudos suficientes e será uma mais valia para os residentes, turistas e para os Açores. 

 

A deputada Catarina Cabeceiras questionou se aquando da empreitada no âmbito da 

rede de águas se foi também preparada a rede para a eletrificação da Fajã e qual o 

compromisso assumido entre o Governo e a Autarquia da Calheta. 

 

O Presidente da Autarquia afirmou que no âmbito da rede de águas ficaram também 

adaptadas as tubagens para a rede elétrica e que existiu uma reunião, não um 

compromisso, em agosto de 2015, para estudar as diversas possibilidades para a 

eletrificação, e que tal seria feito com o recurso a energias renováveis, 

preferencialmente, na qual foi estipulado um prazo de 14 meses para que a fajã 

tivesse luz elétrica. Este processo está a ser atualizado e concluído pela atual Diretora 

Regional.   

 



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA|5 

 

5 

O Deputado José Ávila referiu que o Partido Socialista, apenas em 2016, colocou no 

seu manifesto eleitoral o compromisso de eletrificar a Caldeira de Santo Cristo, e 

perguntou se o Presidente tinha conhecimento dos estudos feitos, qual a sua 

preferência e se concordava que a solução encontrada teria de ser equilibrada e de 

reduzido impacto ambiental, para não desvirtuar a beleza da Caldeira. 

 

O Autarca afirmou que nunca teve acesso aos estudos, mas acredita que existem, 

tendo preferência pela energia hídrica, aproveitando o caudal da ribeira, que corre 

permanentemente incluindo no Verão. 

 

O deputado António Pedroso questionou se tinha sido solicitado um contrato ARAAL 

para este efeito, se a ligação seria subterrânea ou com postes e cabos, bem como se 

a autarquia tinha conhecimento dos custos de um central hídrica, se era necessário 

uma bacia de retenção e o seu impacto ambiental. 

 

O Presidente respondeu que o Município está disponível para fazer contratos ARAAL 

com qualquer entidade, que, na sua opinião, a ligação deveria ser subterrânea, ainda 

que prefira a central hídrica. Disse ainda que não tem conhecimento dos custos da 

central hídrica, mas que os fundos comunitários comparticipariam o projeto e 

entende que a bacia de retenção não teria grande impacto ambiental. 

 

O deputado Paulo Mendes perguntou se tinha preferência pelo contrato ARAAL, e se 

a majoração prevista no programa “PROENEGIA”, para residentes na fajã, não tinha 

sido devidamente aproveitada. 

 

O Presidente referiu que o contrato ARAAL é uma questão residual, que o importante 

é resolver a eletrificação e que não tinha conhecimento da referida majoração e da 

sua aplicação. 

 

A deputada Catarina Cabeceiras perguntou, uma vez que se irá proceder à intervenção 

nos trilhos internos da fajã, se não considerava importante existir uma ação 
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concertada com o Governo, por forma a avançar com a eletrificação, para evitar, 

eventuais, gastos e obras desnecessários. 

 

O deputado José Ávila afirmou que a evolução tecnológica obriga a uma atualização 

constantes dos estudos e perguntou se devia existir limitação dos consumos 

energéticos e se havia outras soluções de energias renováveis. 

 

O deputado António Pedroso questionou se a autarquia devia ter uma palavra a dizer 

na escolha da solução a implementar e qual a forma de transporte dos equipamentos 

para evitar a destruição dos recursos naturais. 

 

O Presidente respondeu que a iluminação na Caldeira deve ser usada apenas nas 

casas, que os estudos devem ser atualizados e que a decisão deve ser tomada em 

breve e de forma concertada entre as várias entidades. Afirmou ainda que já existe 

colaboração entre o Governo Regional e o Município e que se deve minimizar o 

impacto ambiental, optando pelas melhores soluções.  

 

Por sua vez, foi dada a palavra ao representante da Associação dos Amigos da Caldeira 

de Santo Cristo, José Orlando, o qual afirmou que esperava que esta reunião fosse 

eficaz e produzisse resultados; que a energia é muito importante para a 

sustentabilidade económica da fajã, devido ao fornecimento de alimentos frescos; 

que as fajãs devem ser preservadas, quer ao nível da arquitetura, quer ao nível da 

fauna e flora e que era importante ter um solução e decisão em breve. 

 

No dia 25 de maio de 2017, a Comissão de Economia procedeu à audição da Secretária 

Regional da Energia, Ambiente e Turismo (SREAT), Marta Guerreiro, na delegação da 

ALRAA em Ponta Delgada – São Miguel. 

 

A Secretária Regional reconheceu que a eletrificação da Caldeira da Fajã de Santo 

Cristo é um compromisso do Governo Regional dos Açores, dado ser um lugar ímpar 
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e uma mais valia para os Açores, detentor de várias classificações, pelo que é muito 

importante minimizar o impacte ambiental na natureza. 

 

Para o processo da eletrificação foram estudadas três hipóteses: 

1º. Sistema hibrido, com energia renovável e armazenamento, o qual é pouco 

viável tecnicamente; 

2º. Construção de uma hídrica, tem a limitação de não ser possível, mais tarde, o 

aumento da produção de energia e o seu escalonamento; 

3º. Ligação à rede elétrica da EDA, através de cabo subterrâneo, em conjunto com 

investimentos em energias renováveis na Ilha de São Jorge, solução esta que 

parece ser a mais viável, quer do ponto de vista técnico, quer financeiro. 

 

No entanto, a terceira hipótese é a que está a ser analisada com maior detalhe, 

atualmente, pela EDA e pela Direção Regional do Ambiente, com a coordenação da 

Direção Regional de Energia, tendo em vista a atualização das soluções técnicas e dos 

orçamentos. 

 

De seguida, a deputada Catarina Cabeceiras perguntou se considerava pertinente que 

as intervenções decorressem em simultâneo: a dos trilhos internos (contrato ARAAL 

entre o Governo e a Autarquia) e a eletrificação, de forma a que o trabalho fosse 

concertado, minimizando ao máximo os constrangimentos e impactes ambientais 

decorrentes da realização de obras. Questionou também se a intervenção relativa à 

eletrificação da fajã iria ocorrer em 2017, pois depreende da intervenção da Secretária 

Regional o reconhecimento da urgência da realização daquela obra.  

 

A SREAT afirmou que o ideal era que os trabalhos fossem realizados em simultâneo, 

mas, ainda assim, entende que não se deve atrasar a intervenção nos trilhos, que já 

estão previstos. De qualquer forma, haverá um esforço por conciliar ao máximo. 

 

Posteriormente, o deputado António Pedroso questionou sobre a data prevista para 

o inicio dos trabalhos referentes à eletrificação; quais foram os motivos que justificam 
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o abandono das hipóteses da mini-hídrica e da eólica basculante, discutidas no 

passado; se foram feitos contactos com uma empresa alemã, para a eletrificação; se 

a eletrificação abrangia apenas as habitações ou também a iluminação pública; e, por 

fim, se o orçamento da EDA para a eletrificação, no valor de 1,5 milhões de euros, está 

correto e se já foi gasto alguma parte. 

 

Em resposta, a SREAT indicou que a data para o inicio dos trabalhos depende da 

avaliação que está a ser feita, que as antigas soluções supramencionadas não são 

escalonáveis, têm maior impacto paisagístico e são mais dispendiosas. Acrescentou 

ainda que, de acordo com as informações de que dispõe, nenhum dos orçamentos 

que receberam era da Younicos, que o orçamento da EDA era uma mera estimativa 

do custo da obra e que a eletrificação visa melhorar a qualidade de vida dos habitantes 

da fajã, pelo que, no seu entender, deve-se optar apenas pela iluminação/eletrificação 

das habitações, de forma a preservar o que existe. 

 

O deputado André Rodrigues afirmou que a Fajã da Caldeira de Santo Cristo, em São 

Jorge, é um ex-libris e representação do que de melhor temos nos Açores, pelo que, 

qualquer intervenção a realizar deverá ser, sempre, segura e minuciosa, com menor 

impacte ambiental possível, e que a iluminação deve ser apenas para as habitações.  

Perguntou se haverá alguma limitação, por habitação, do consumo energético e qual 

a potência a fornecer. 

 

A terminar, a Secretária Regional disse que é importante dar conforto aos habitantes 

da Fajã, mas não podemos descaraterizar os recursos existentes. Assim, entende que 

deve ser fornecido um consumo energético para necessidades básicas, e que tal 

depende do consenso entre as entidades locais e os habitantes.   

 

A Comissão Permanente de Economia, no âmbito do Projeto de Resolução em 

análise, solicitou pareceres por escrito ao Núcleo Empresarial da Ilha de São Jorge e 

Associação Ecológica Amigos dos Açores, não tendo recebido qualquer resposta. 
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3º.  CAPÍTULO – POSIÇÃO DOS PARTIDOS POLÍTICOS  

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer de abstenção, com reserva de posição para 

plenário, relativamente ao Projeto de Resolução em análise. 

 

O Grupo Parlamentar do PSD emite parecer de abstenção, com reserva de posição 

para plenário, relativamente ao Projeto de Resolução em análise. 

 

O Grupo Parlamentar do CDS/PP emite parecer favorável, relativamente ao Projeto 

de Resolução em análise. 

 

O Grupo Parlamentar do BE emite parecer de abstenção, com reserva de posição para 

plenário, relativamente ao Projeto de Resolução em análise. 

 

4º.  CAPÍTULO – CONCLUSÕES E PARECER  

A Comissão Permanente de Economia deliberou, por maioria, com o voto favorável 

do CDS/PP, com as abstenções do PS, PSD e BE, dar parecer favorável ao Projeto de 

Resolução em análise. 

 

Ponta Delgada, 8 de junho de 2017. 

O Relator 

                                   

Carlos Silva  

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

                            

         O Presidente 

       

         _________________________       

             Miguel Costa   

 


