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Exma . Senhora
Presidente da Assembleia Legislativa
da Regiao Auto noma dos Ac;:ores

a recupera~ao,

Assunto: Substitui~ao Integral do Projeto de Resolu~ao nQ 139/XI - "Apoio

produ~ao e comercializa~ao de produtos hortlcolas, nomeadamente o inhame e o cafe, nas fajas

de Sao Jorge"

0 Grupo Parlamentar do CDS entrega
A~ores

a Mesa da Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma dos

e a V. Exa., nos termos regimentais aplicaveis, substitui~ao integral do Projeto de Resolu~ao

nQ 139/ XI - "Apoio

a

recupera~ao,

produ~ao

e comercializa~ao de produtos hortfcolas,

nomeadamente o inhame eo cafe, nas fajas de Sao Jorge".
Horta, 16 de outubro de 2019

0 Presidente do Grupo Parlamentar do CDS,

Artur Lima
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Projeto de Resolu~ao
Apoio a recuperar;ao, produ~ao e comercializar;ao de produtos horticolas, nomeadamente o
inhame e o cafe, nas fajas de Sao Jorge

Considerando que desde o povoamento as fajas de Sao Jorge foram identificadas com um
microclima especial , com terreno fertil e, por isso, desde logo, usadas para o cultivo de produtos
hortfcolas, como por exemplo o inhame, a vinha e o cafe. Com o passar dos anos, sobretudo pela
dim inuic;:ao da populac;:ao, o cultivo desses terrenos, nomeadamente os socalcos nas suas encostas,
foram sendo abandonados;
Considerando que como resultado desse abandono os terrenos foram invadidos por vegetac;:ao
infestante, que em muito contribuiu para a desagregac;:ao dos solos, o que constitui um fator de
ri sco e de seguranc;:a para as pessoas, descaracterizando a paisagem que outrora existia, num
progressivo desaparecimento dos sistemas tradicionais de utilizac;:ao do solo. Ameac;:ando assim, a
propria identidade da paisagem das fajas da ilha de Sao Jorge, de grande valor patrimonial e
etnogratico, fundamental a implementac;:ao do Plano lntegrado das Fajas;
Considerando que estas Fajas, com caracterfsticas fmpares eon de a produc;:ao de cafe tem condic;:oes
(micas na Europa, a qual esta comprovada ser de manifesta qualidade, contribuindo para o
desenvolvimento e sustentabilidade da economia local, sobretudo pelo seu valor acrescentado. 0
cafe e um produto diferenciador, que e ja um ponto turfstico obrigat6rio para quem visita a nossa
ilha, como se tem verificado pelo aumento do numero de pessoas que procuram conhecer o cafe
produzido nas nossas fajas;
Considerando o incentivo a utilizac;:ao do solo com diversificac;:ao agricola nos socalcos com culturas
como o cafe, e de culturas com capacidade de sustentac;:ao do solo, nomeadamente o inhame junto
as ribe iras que atravessam as fajas, contribui para a ocupac;:ao e consequente protec;:ao do solo, para
alem de constituir um incentivo a manutenc;:ao de praticas agrfcolas ambiental e socialmente
desej ave is;
Considerando que o Governo dos Ac;:ores criou um sistema de incentivos para a manutenc;:ao de
paisagens tradicionais da cultura da vinha em currais e em socalcos, e de pomares de especies
tradiciona is, situadas em areas de paisagem protegida e em fajas costeiras, integradas nos parques
naturais de ilha e em reservas da biosfera.
Assim, nos termos regimentais aplicaveis, o Grupo Parlamentar do CDS-PP propoe que a
Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma dos A~ores recomende ao Governo Regional que
promova a melhoria e adapta~ao dos sistemas de incentives existentes de apoio a recuperar;ao,
manutenr;ao e produr;ao agricola em fajas costeiras, por forma a torna-las mais atrativas as
especificidades das fajas potenciando a sua produ~ao agricola sustentavel.
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Os deputados,

Artur Lima

Catarina Cabeceiras
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