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RELATÓRIO E PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI N.º 13/XIV (PCP) – 
“ESTRUTURA A ORGÂNICA E A FORMA DE GESTÃO DAS ÁREAS 
PROTEGIDAS” 
 

 

Capítulo I 

INTRODUÇÃO 
________________________________________________________________________ 

 

A Subcomissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho procedeu à 

apreciação, relato e emissão de parecer, na sequência do solicitado por Sua 

Excelência a Presidente da Assembleia Legislativa, sobre o Projeto de Lei n.º 

13/XIV (PCP) – “Estrutura a orgânica e a forma de gestão das Áreas Protegidas”. 

O supramencionado Projeto de Lei deu entrada na Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores a 6 de novembro de 2019, tendo sido enviado à 

Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho para apreciação, relato 

e emissão de parecer. 

 

Capítulo II 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

________________________________________________________________________ 

 

A audição dos órgãos de governo próprio da Região Autónoma dos Açores 

relativamente às questões de competência dos órgãos de soberania que digam 

respeito à Região exerce-se por força do disposto no n.º 2 do artigo 229.º da 

Constituição da República Portuguesa e na alínea g) do n.º 1 do artigo 7.º do 

Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores. 

Tratando-se de atos legislativos, compete à Assembleia Legislativa a emissão do 

respetivo parecer no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do disposto nos artigos 

116.º e 118.º do Estatuto Político-Administrativo.  
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A emissão do parecer da Assembleia Legislativa cabe à comissão especializada 

permanente competente em razão da matéria, nos termos da alínea e) do artigo 42.º 

do Regimento. 

Nos termos do disposto na Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores n.º 18/2016/A, de 6 de dezembro, a matéria em apreço é da 

competência da Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho. 

 

Capítulo III 

APRECIAÇÃO DA INICIATIVA 

________________________________________________________________________ 

 

a) Na generalidade 

A iniciativa em apreciação tem por objeto – cf. artigo 1.º – o seguinte: 

“1‐ A presente lei estabelece a orgânica e as estruturas das áreas classificadas como 

áreas protegidas de interesse nacional nos termos da lei, tendo em conta as 

responsabilidades do Estado e garantindo a participação dos cidadãos. 

2‐ A cada área protegida de âmbito nacional corresponde uma unidade orgânica de 

direção intermédia da administração central, dotada de meios humanos, técnicos e 

financeiros adequados à sua função”. 

 

Sustenta-se, a título de fundamentação da presente iniciativa, que “A fruição da 

Natureza, incluindo a dos seus recursos na medida das necessidades humanas 

constitui, na perspetiva do PCP, um direito das populações, indiferenciadamente 

em relação à sua distribuição pelo território nacional. Aliás, de certa forma é essa a 

orientação que preside à responsabilização do Estado pela conservação da 

Natureza e pela gestão dos recursos naturais, de acordo com a Constituição da 

República Portuguesa. A conceção constitucional que se encontra logo no artigo 9.º, 

“Tarefas fundamentais do Estado”, considera que é tarefa fundamental do Estado 

“proteger e valorizar o património cultural do povo português, defender a natureza 

e o ambiente, preservar os recursos naturais e assegurar um correto ordenamento 
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do território” o que significa que os recursos naturais são elementos centrais da 

integridade e soberania nacionais. O artigo 66.º da Constituição da República 

Portuguesa (CRP) estabelece ainda que “todos têm direito a um ambiente de vida 

humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender.”  

Por outro lado, alega-se que “perante a desfiguração do Estado a que vimos 

assistindo, levada a cabo pelos sucessivos governos, é justo afirmar‐se que o Estado 

se afasta do cumprimento da sua tarefa fundamental. É também a própria 

Constituição da República que estabelece a obrigatoriedade de o Estado proceder 

à criação e gestão de áreas de reserva e proteção natural, através de organismos 

próprios. O que presenciamos, porém, não é o reforço desejável da capacidade de 

intervenção do Estado e dos seus organismos próprios, mas a sua gradual 

destruição e fragilização”, que “O Instituto da Conservação da Natureza e da 

Floresta (ICNF), integrado numa orientação de minimização da presença do 

Estado, tem vindo a ser alvo de uma política de desarticulação” e que “A criação 

de Áreas Protegidas e a atribuição da sua tutela ao ICNF não correspondeu, nem 

corresponde, em medida alguma, ao reforço dos seus meios técnicos ou humanos. 

As sucessivas tentativas de privatização da gestão, visitação e fiscalização no 

interior das áreas protegidas inseriram‐se na lógica de que o Estado se deve retirar 

para dar lugar à total mercantilização dos recursos, assim colocando ao serviço de 

interesses privados o seu valor ecológico e o correspondente valor económico”. 

Por fim, conclui que “O PCP tem alertado para a lógica de afastamento das pessoas 

do usufruto da natureza, conduz a que as áreas protegidas tenham cada vez menos 

a função de promoção do equilíbrio entre a atividade humana e o ecossistema. Tem 

sido evidente a falta de preocupação de trazer vantagens para as populações e para 

as atividades populares e tradicionais. O conjunto de condicionalismos, inseridos 

nos planos de ordenamento às atividades tradicionais, acabam por funcionar como 

mecanismo que reserva importantes áreas naturais para apropriação por parte de 

interesses privados”. 
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b) Na especialidade 

Na análise na especialidade não foram apresentadas propostas de alteração. 

 
Capítulo IV 

SÍNTESE DAS POSIÇÕES DOS DEPUTADOS 

________________________________________________________________________ 

 
O Grupo Parlamentar do PS emitiu parecer desfavorável quanto à iniciativa, uma 

vez que a previsão do artigo 13º não respeita a autonomia legislativa das Regiões 

Autónomas, consagrada nos artigos 277º, nº1 alínea a), e 228º da Constituição e 

artigos 15º e 57º, nº2 alínea b), do Estatuto Político-Administrativo da Região, face 

à vigência do Decreto Legislativo Regional nº 15/2012/A, de 2 de abril, que 

aprovou o Regime jurídico da conservação da natureza e da proteção da 

biodiversidade. 

O Grupo Parlamentar do PSD emitiu parecer desfavorável quanto à iniciativa.  

O Grupo Parlamentar do BE emitiu parecer desfavorável quanto à iniciativa. 

A Deputada Independente não se pronunciou quanto à iniciativa. 

 

Nos termos do n.º 4 do artigo 195.º do Regimento da Assembleia Legislativa, a 

Comissão promoveu, ainda, a consulta ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e às 

Representações Parlamentares do PCP e do PPM, que não se manifestaram sobre a 

iniciativa em apreço.  

Capítulo V 
CONCLUSÕES E PARECER 

________________________________________________________________________ 
 
Com base na apreciação efetuada, a Subcomissão de Assuntos Parlamentares, 

Ambiente e Trabalho deliberou, por unanimidade, emitir parecer desfavorável 

quanto ao Projeto de Lei n.º 13/XIV (PCP) – “Estrutura a orgânica e a forma de 

gestão das Áreas Protegidas”. 
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Horta, 16 de janeiro de 2020 

 
A Relatora, 

         

Marta Ávila Matos 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

 
A Presidente, 

 

Maria da Graça Silva 

 


