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(Petic5o para que a assinatura de contratos relacionados corn a exploracâo e
prospecâo dos fundos marinhos do mar dos Acores se possa ser concretizada apes
um amplo e participado debate peblico em que sejam equacionadas e dadas
garantias selidas em temeticas como a seguranga ambiental, a negociac g o de
contrapartidas justas para a Região e a constituicao previa de um fundo peblico
que garanta a preservacão e futura aplicagäo racional do conjunto de receitas que
se vierem a obter por esta via)
ASSEMBLED\ LEGISLATIVA DA REGiA0 AOTONOMA DOS ACORES
ADMITIDO, NUMERE-SE E
PUBUQUE-SE
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Os abaixo-assinados desta Petigäo vem, nos termos do artigo 52. 2 da
ConstituiCdo da RepUblica Portuguesa, da Lei n. 2 43/90, de 10 de Agosto, alterada
pelas Leis n. 2 6/93, de 1 de Margo, n. 2 15/2003, de 4 de Junho, e 45/2007, de 24 de
Agosto e do artigo 189. 2 do Regimento da Assembleia Legislativa da Região
AutOnoma dos Agores, expor e requerer o seguinte:
A Plataforma de Cidadania, de acordo corn as bases EcolOgica e de Cidadania
que a caracterizam, nomeadamente no ambito da defesa da preservagâo do meio
ambiente e dos direitos de informagäo e de participagâo da cidadania, manifesta-se
preocupada corn a intengao do Governo da RepUblica e do Governo Regional dos
Acores de assinarem urn contrato de exploragao do mar dos Acores, constatagao
que resulta da leitura e analise da seguinte noticia da Agenda Lusa:

"Noticia da Agenda Lusa, de 05-12-2011: 0 Secreterio de Estado da Energia,

Henrique Gomes, afirmou hoje no Lousal, em Grand°la, que ester a haver urn
aumento do procura mundial de materias-primas que justifica a aposta do govemo
portugues no explorageo mineira, incluindo os recursos do Atlantic°.
"0 que motiva a atengdo do governo nesta materia ë, por urn judo, a
oportunidade do conjuntura atual devido a grande procura mundial e a valorizactio
de recursos enclOgenos e, por outro lado, o grande potential que Portugal tern no
qualidade e quantidade desses recursos", disse o governante.
Henrique Gomes falava depois de presidir a apresentageo do livro "A heranga
dos minas abandonadas - enquadramento e situageio em Portugal", que decorreu no
auditario do Museu de Ciéncia Viva do Lousal, equipamento instalado num dos
antigos edificios de apoio a exploragtio mineira daquela aldeia alentejana.
Para alem do prospect° em terra, o governo pretende tombdin prosseguir a
aposta iniciada pelo anterior governo na prospectio de recursos minerals no Ocean°
Atlantic°, de que são exemplos as actles que esteio a ser levadas a cabo pela GALP,
no costa ocidental, e pela Repsol, no sotavento algarvio.
"Relativamente cos Acores, estamos articulados com o Governo Regional,
para per em cima da mesa urn contrato de exploractio corn uma empresa
estrangeira, a Nautilus, que é uma dos pioneiras em 'deep offshore", disse referindose a prospect-10 no mar.
"Os nossos mares abran gem uma zona de confluéncia dos placas continentals,
que se supee ser extraordinariamente rica em minerios que estardo relativamente
acessIveis, desde que haja tecnologia prOpria", frisou, adiantando que o referido
contrato devera estar pronto ate final do primeiro semestre de 2012.
1 - 0 Governo Regional apresentou na Assembleia Legislativa da Regi5o
AutOnoma dos Acores, no passado dia 13 de Fevereiro de 2012, corn declare*,
regimental de urgência, uma Proposta de Decreto Legislativo que visa "estabelecer o

regime de revelagão e aproveitamento de bens naturals existentes na crosta
terrestre, genericamente designados por recursos geolOgicos, integrados ou não no
don:111110 publico, do territOrio terrestre e marinho da regiao autOnoma dos agores".
2 - Corn a apresentagao desta iniciativa legislativa, o Governo Regional visa
criar o quadro legal necessório para assinar contratos de exploragäo e prospegão
referentes ao territOrio marinho da Regiao Aut6noma dos Acores, nomeadamente o
referenciado na noticia acima transcrita.
3 - Acresce referir que o prOprio GRA, atravas do Decreto Legislativo Regional
n. 2 28/2011/A, que estrutura o Parque Marinho dos Acores, já tinha tentado
circunscrever a intervengâo regional nesta materia, nomeadamente quando
postulou a intervengao regional no ambito da "protegao e a boa gestao das areas
marinhas protegidas por raz'Oes ambientais que se localizem nos mares dos Acores e
cuja gestao caiba aos Orgaos de governo prOprio da Regiao AutOnoma dos Acores."
4 - No Decreto Legislativo Regional n. 9 28/2011/A, o Governo Regional dos
Acores esgrime a vontade de acautelar aquilo que desacautela na Proposta
referenciada, designadamente a matêria descrita no ralmero 1 desta Petigao. Vejase que o Decreto referente Parque Marinho dos Acores explicita, no n6mero 4 do
artigo 4• 9 (Atos e atividades interditos), o seguinte: "No Parque Marinho dos Acores
constituem, em termos gerais, atos e atividades condicionados e sujeitos a parecer
previa vinculativo ou a autorizagao do servigo corn competencia em matèria de
ambiente a extragao de quaisquer recursos biolOgicos e minerais marinhos nao
sujeitos a regulamentagäo especifica, sem prejuizo das demais normas
regulamentares definidas pelo presente diploma e restante legislagao aplicavel."
5 - Trata-se, portanto, de uma materia de relevante interesse regional, que
envolve urn conjunto de poderosissimos interesses e verbas potencialmente muito
significativas. Se a prospegao e pesquisa se vier a realizar sem que sejam tomadas
medidas adequadas para proteger o meio ambiente marinho, nomeadamente a

realizagao de estudos de impacte ambiental, o mar dos agores pode vir a
transformar-se num autdritico "pantanal marinho".
6 - Acresce, a tudo isto, que importa acautelar, de forma competente, as
contrapartidas econOmicas que reverterao para o pals e para as Acores. Tendo em
conta o que sucedeu, nas tiltimas dkadas, no Ambito do processo de privatizagfies e
dos compromissos assunnidos no exterior pelo pals no contexto objetivo da
destruig5o do nosso sector produtivo. Tendo em conta estes precedentes, n5o
devem as cidad5os dar coma adquirida a defesa competente dos nossos interesses
coletivos.
7 — Neste Ambito, importa ainda assegurar que as agOes que se venham a
desenvolver possuem uma verdadeira articulagào global no Ambito da gestäo e
protegao dos recursos do Mar dos Acores. Urge, assim, conceptualizar e
implementar uma estrategia de gestão integrada para espagos maritimos.
8 - Par outro lado, importa assegurar que as verbas que resultem da
exploragäo dos "bens naturals existentes na crosta terrestre do território marinho
da Regi5o AutOnoma dos Acores" sera° integradas num fundo pUblico regional,
organizado de forma semelhante ao fundo petrolifero noruegues. Desta forma
evitar-se-A a sua répida delapidagao, conforme é costume em Portugal.
Face ao que ficou exposto, os signatarios desta peticao solicitam que:
A Assembleia Legislativa da Regiâo Autenoma dos Acores recomende
ao Governo Regional que a assinatura de contratos relacionados corn a
explorac5o e prospecão dos fundos marinhos do mar dos Acores so possa ser
concretizada apes urn amplo e participado debate pirblico em que sejam
equacionadas e dadas garantias selidas em tematicas como a seguranya
ambiental, a negociacào de contrapartidas justas para a Regiào e a constituic5o
previa de urn fundo peblico regional que garanta a preservacão e futura aplicacào
racional do conjunto de receitas que se vierem a obter por esta
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