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REGIA0 AUTOINOMA DOS ACORES

Gabinete da Presidincia

RESOLUCAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIAO AUTONOMA

DOS ACORES N ° 12/2009

ENCARREGA A COMISSAO ESPECIALIZADA PERMANENTE DE ASSUNTOS
PARLAMENTARES, AMBIENTE E TRABALHO DE PROCEDER A AVALIACAO

ACTUALIZADA DOS CONDICIONALISMOS QUE LEVARAM A
CLASSIFICACAO DA PONTA DA FAJA GRANDE, NA ILHA DAS FLORES,

COMO ZONA DE ALTO RISCO

0 lugar da Ponta da Fajà Grande, no concelho das 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 estdo reflectidos naquele

lugar que durante s6culos albergou gentes, costumes e Hist6ria.

Tal como em tantas e tantas terras do arquipelago, a Ponta da Fara* Grande sofreu os

efeitos da forca da natureza.

Perante a situacào verificada naquele local em Dezembro de 1987, o Decreto

Legislativo RegionaLn.l' 23/89/Arde 204e Novembro, declarou aquele lugar como zona

de alto risco, proibindo qualquer tipo de construcão naquela area bem como habitar nos

imOveis ali existentes.

Passadas cerca de duas dacadas, constata-se que no existem registos de qualquer outra

situacAo que ponha ern 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.

0 mundo mudou nos altimos 20 anos. Sao diferentes os conhecimentos tècnicos e

cientificos.

As questaes relativas a seguranca no local, a geologia, ao licenciamento de constructies

e de utilizacao de imOveis, designadamente, ao nivel do saneamento basico e
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fomecimento de agua e de energia electrica, exigem uma actualizacdo que permita uma

avaliacdo e decisdo politicas adequadas.

Em 17 de Outubro de 2007, deu entrada na Assembleia Legislativa da Regido

Aut6noma dos Acores uma peticdo subscrita por 315 cidaddos da ilha das Flores que

tinha por objecto a reabilitaedo do lugar em causa, permitindo, no minimo, o

fornecimento de Agua, saneamento e energia electrica, e a execuedo de °bras de

pequenos impactos urbanisticos no patrimOnio jd construido.

No final dos trabalhos parlamentares respectivos, foi decidido que ndo existiam

"condicees para a emissâo de quaisquer recomendacOes", designadamente, por nAo estar

disponibilizado o relatOrio tacnico do LaboratOrio Regional de Engenharia Civil sobre a

matdria.

E, assim, imperioso que a Assembleia Legislativa da Região AutOnoma dos Acores,

atravas da respectiva Comissdo Especializada Permanente avalie a actual situaedo

relativa aos condicionalismos de construed° e de habitacão na Ponta da Paid Grande.

E, assim, essencial que se proceda a uma actualizacdo politica das circunstáncias que

detenninaram e ainda legalmente limitam a utilizacdo humana daquele local, corn base

numa avaliacão da realidade deste tempo, aos mais diversos niveis.

Assim, a Assembleia Legislativa da Regido Aut6noma dos Acores, nos termos da

alinea a) do n.° 1 do artigo 42.° do Estatuto Politico-Administrativo, resolve o

seguinte:

1.0 A Comissdo Especializada Permanente de Assuntos Parlamentares,

Ambiente e Trabalho, da Assembleia Legislativa da Regido Aut6noma

dos Acores, no 'Ambito das sins funcOes de acompanhamento da

actividade politica, deve proceder A avaliacdo actualizada dos

condicionalismos que levaram a classificacdo da Ponta da Fajd Grande,

no concelho das Lajes das Flores, na ilha das Flores, como zona de alto

risco, proibindo qualquer tipo de construed° naquela Area bem como

habitacão nos imOveis ali existentes;
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2.° No ambito da referida avaliacâb, a Comissâo devera observar,

desigriadamente, as circunsfancias geolOgicas, urbanisticas, cientificas,

sociais e culturais que permitam a actualizacAo habitacional daquele

lugar;

3•0 A Comissào deverd elaborar urn RelatOrio contendo as diligências

efectuadas e respectivas conclusiies, a apresentar ao Plenario da

Assembleia no prazo maxim° de 60 dias, contado da data de aprovacao

da presente resolucab.

Aprovada pela Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma dos Acores, na Horta, ern

14 de Maio de 2009.

o Presidente da Assembleia Legislativa

da Regido AutOnoma dos Acores

Francisco Manuel Coelho Lopes Cabral
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