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Forma da iniciativa 

 

Projeto de Resolução 

 

N.º da iniciativa/LEG/sessão 

 

66/XII/1.ª 

 

Proponente/s: 

 

Grupo Parlamentar do PS 

 

Título 

 

Medidas de mitigação de risco e 

estabilização dos taludes da Ponta da Fajã 

Resumo 

A presente iniciativa legislativa visa que a 

Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores recomende ao 

Governo Regional, com caráter de 

urgência, o seguinte: 

1) Promova a reavaliação da 

suscetibilidade a movimentos de 

vertente na zona da Ponta da Fajã, na 

ilha das Flores;  

2) Dê início às ações que promovam 

medidas de mitigação de risco, 

recorrendo a metodologia de análise 

tecnicamente sustentada; 

3) Desenvolva as ações conducentes à 

estabilização dos respetivos taludes; 

 

NOTA DE ADMISSIBILIDADE - RESUMO 



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
Secretaria-geral 

 
 

2 

 

4) Promova a instalação de programas de 

monitorização da instabilidade 

geomorfológica do local. 

Comissão competente em razão da matéria 

e eventuais conexões 

Com Pedido de Urgência e Dispensa de 

Exame em Comissão 

Caso a urgência seja rejeitada, a iniciativa 

será tramitada na Comissão de Assuntos 

Parlamentares, Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável 

(Ordenamento do Território) 

Existem iniciativas, até ao momento da 

admissibilidade, sobre a mesma matéria 

para apreciação nos termos do artigo 126.º 

do Regimento? 

Sim 

Projeto de Decreto Legislativo Regional 

n.º 28/XII – “Zona da Ponta da Fajã 

Grande, no concelho das Lajes das 

Flores” 

Histórico de iniciativas sobre a mesma 

matéria 

• Projeto de Decreto Legislativo 

Regional n.º 28/XII – “Zona da Ponta 

da Fajã Grande, no concelho das Lajes 

das Flores”; 

• Projeto de Resolução n.º 25/XII – 

“Reavaliação técnica da classificação 

de Zona de Alto Risco na Ponta da 

Fajã, no Concelho das Lajes das 

Flores”; 

• Projeto de Resolução n.º 20/2009 – 

“Encarrega a Comissão Especializada 

Permanente de Assuntos 

Parlamentares, Ambiente e Trabalho 

de proceder à avaliação atualizada 

dos condicionalismos que levaram à 

classificação da Ponta da Fajã 
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Grande, na ilha das Flores, como zona 

de alto risco”;  

• Projeto de Decreto Legislativo 

Regional n.º 14/1998 – “Revogação do 

Decreto Legislativo Regional nº. 

23/89/A, de 20 de novembro - Declara 

a Ponta da Fajã nas Flores zona de 

alto risco”;  

• Proposta de Resolução n.º 3/1991 – 

“Recomenda ao Governo que autorize 

os agricultores da Ponta da Fajã 

Grande a plantarem criptomérias, 

apoie a limpeza de alguns terrenos e 

que indemnize os agricultores pelos 

danos sofridos”;  

• Proposta de Decreto Legislativo 

Regional n.º 25/1989 – “Zona da Ponta 

da Fajã, no concelho das Lajes das 

Flores” Petição n.º 45/XI – “Revogação 

do DLR n.º 23/89/A, de 20 de 

novembro, que declarou a zona da 

Ponta da Fajã, ilha das Flores, como 

zona de alto risco”; 

• Petição n.º 45/XI – “Revogação do 

DLR n.º 23/89/A, de 20 de novembro, 

que declarou a zona da Ponta da Fajã, 

ilha das Flores, como zona de alto 

risco”. 

Existem iniciativas com o mesmo objeto 

definitivamente rejeitadas na presente 

sessão legislativa (n.º 2 do artigo 116.º do 

Regimento e n.º 3 do artigo 45.º do 

EPARAA)? 

Não 
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Outras considerações  Nada a registar 

 

 

Data: 12 de julho de 2021 

 

A Técnica Superior, 

Lisete Vargas 


