


1

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores
Representação Parlamentar

Projeto de Resolução

Recomenda  ao  Governo  Regional  a  abertura  de  concurso  para  o  corte,

comercialização e reflorestação das matas de criptoméria, em estado maturação

adequado, propriedade da Região, na ilha das Flores

As matas de criptoméria propriedade da Região Autónoma dos Açores possuem, para

além de um inegável interesse ambiental, um potencial económico significativo que deve

ser devidamente aproveitado. 

O desenvolvimento da fileira madeira da nossa Região pode ser de grande importância,

não apenas em termos da geração de riqueza num sector  sustentável  que contribui

positivamente para reduzir a nossa pegada de carbono, mas também para a criação de

emprego, seja directamente, seja através dos vários escalões da cadeia de valor que

pode criar. 

Reconhecendo  esta  realidade,  a  Agenda  Açoriana  para  a  Criação  de  Emprego  e

Competitividade  Empresarial,  aprovada  pelo  XI  Governo  Regional  em Dezembro  de

2012, previa rentabilizar “os 4500 hectares de matas de criptoméria,  propriedade da

Região, através do corte de pelo menos 100 hectares por ano”. 

No entanto verifica-se que, na ilha das Flores, apesar de existirem abundantes matas de

criptoméria, propriedade da Região, não foi lançado qualquer concurso para o seu corte,

comercialização e replantação, ao contrário do que sucedeu nas ilhas de São Miguel e

da Terceira. 

A madeira destas árvores que, em muitos casos, já atingiram a sua maturidade, vai

começar a perder valor, pelo que a demora no seu corte e comercialização constitui um

lamentável prejuízo para o património público. 

Igualmente,  desperdiça-se  assim  uma  oportunidade  preciosa  para  as  pequenas

empresas locais criarem valor e gerarem emprego na ilha mais ocidental do Arquipélago

dos Açores. 
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É importante salientar que o corte e aproveitamento destas matas, acompanhado da

respectiva reflorestação, constitui uma oportunidade para a renovação do seu potencial

económico e ambiental, para além de gerar proveitos para o erário público. 

Pelo exposto, é da máxima importância e urgência o lançamento de um concurso para a

o  corte,  comercialização,  limpeza  e  replantação  das  matas  de  criptoméria  madura,

propriedade da Região, na ilha das Flores. 

Assim, tendo em conta o disposto na alínea c) do nº2 do artigo 52º da Lei 2/2009,

de  12  de  Janeiro,  que  aprovou  o  Estatuto  Político-Administrativo  da  Região

Autónoma dos Açores, a Assembleia Legislativa da  Região Autónoma dos Açores

recomenda ao Governo Regional que: 

1. Proceda urgentemente ao levantamento das matas de criptoméria, propriedade

da Região,  na  ilha  das Flores,  em estado maturação adequado para  o seu corte  e

comercialização;

2. Proceda, com celeridade, à abertura de concurso público, ou a outra modalidade

adequada, para o seu corte, comercialização e prestação de serviços para execução,

imediata e concomitante da reflorestação das áreas cortadas. 

O Deputado do PCP Açores

_______________________

João Paulo Corvelo

Faial: Rua Marcelino Lima – 9901-858 HORTA      tel: 292 207 638      fax: 292 293 536   mail: rppcpfaial@alra.pt 
São Miguel: Rua José M R Amaral, 9500 Ponta Delgada       tel: 296 204 249       fax: 296 308 421      mail: rppcpsmiguel@alra.pt 

mailto:rppcpsmiguel@alra.pt
mailto:rppcpfaial@alra.pt

