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Encarrega a Comissäo Especializada Permanente de Assuntos
Parlamentares, Ambiente e Trabalho de proceder a avallagao actualizada
dos condicionalismos que levaram a classificagao da Ponta da Fajä Grande,
na ilha das Flores, como zona de alto risco.

0 lugar da Ponta da Faja Grande, no concelho de Lajes das Flores, ilha das
Flores, assume caracteristicas marcantes da realidade insular.

0 isolamento e a beleza da mistura singular da terra corn o mar estao
reflectidos naquele lugar que durante seculos albergou gentes, costumes e
Hist6ria.

Tal como em tantas e tantas terras do arquipalago, a Ponta da Faja Grande
sofreu os efeitos da forga da natureza.

Perante a situacâo verificada naquele local em Dezembro de 1987, o Decreto
Legislativo Regional n° 23/89/A, de 20 de Novembro, declarou aquele lugar
como zona de alto risco, proibindo qualquer tipo de construcao naquela area
bem como habitar nos imOveis ali existentes.

Passadas cerca de duas dacadas, constata-se que não existem registos de
qualquer outra situagâo que ponha em causa a seguranca do local, sendo que
a vontade de muitos florentinos e naturais de outras terras em residir naquele
local é uma realidade indesmentivel.
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0 mundo mudou nos ültimos 20 anos. Sao diferentes os conhecimentos
tecnicos e cientificos.

As questties relativas a seguranca no local, a geologia, ao licenciamento de
constructies e de utilizacao de imóveis, designadamente, ao nivel do
saneamento basic° e fornecimento de egua e de energia electrica, exigem uma
actualizacao quo permita uma avaliacao e decisao politicas adequadas.

Em 17 de Outubro de 2007, deu entrada na Assembleia Legislativa da Regiao
AutOnoma dos Acores uma peticao subscrita por 315 cidadaos da ilha das
Flores que tinha por objecto a reabilitacao do lugar em causa, permitindo, no
minima, o fornecimento de agua, saneamento e energia electrica, e a execucao
de obras de pequenos impactos urbanisticos no patrimOnio ja construido.

No final do trabalhos parlamentares respectivos, foi decidido que nä° existiam
"condiciies para a emissao de quaisquer recomendacties", designadamente,
por não estar disponibilizado o related° tecnico do LaboratOrio Regional de
Engenharia Civil sobre a materia.

assim, imperioso que a Assembleia Legislativa da Regiao AutOnoma dos
Acores, atraves da respectiva Comissao Especializada permanente avalie a
actual situagao relativa aos condicionalismos de construcao e de habitacao na
Ponta da Fare. Grande.

E, assim, essencial que se proceda a uma actualizacao politica das
circunstancias quo determinaram e ainda legalmente limitam a utilizagão
humana daquele local, corn base numa avaliacao da realidade deste tempo,
aos mais diversos niveis.

Assim, e nos termos da alinea d), do n°1, do artigo 31° do Estatuto Politico-
Administrativo da Regiao Autemoma dos Acores, o Grupo Parlamentar do
Partici° Social Democrata apresenta o seguinte Projecto de Resoluck):

1°- A Comissao Especializada Permanente de Assuntos Parlamentares,
Ambiente e Trabalho, da Assembleia Legislativa da Regiao Autemoma dos
Acores, no ambito das suas functies de acompanhamento da actividade
politica, dove proceder a avaliacao actualizada dos condicionalismos quo
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levaram a classificagao da Ponta da Faj5 Grande, no concelho das Lajes das

Flores, na ilha das Flores, como zona de alto risco, proibindo qualquer tipo de

construc5o naquela area bem como habitacäo nos imOveis all existentes;

2°- No ambito da referida avaliac5o, a Comiss5o devera observar,

designadamente, as circunstancias geolOgicas, urbanisticas, cientificas, sociais

e culturais que permitam a utilizagão habitacional daquele lugar.

3°- A Comiss5o devera elaborar urn RelatOrio contend° as diligancias

efectuadas e respectivas conclusOes, a apresentar ao Plenario da Assembleia

no prazo maxim° de 60 dias, contado da data de aprovacào da presente

resoluc5o.

Horta, 15 de Abril de 2009.

Os Deputados Regionais

Clelio Meneses

Pedro Gomes
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