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Assembleia Legislativa da Regiäo AutOnoma dos Acores

comiSSA0 DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, AMBIENTE E TRABALHO

RELATORIO SOBRE A PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO N° 9/2011 —

"ESTRUTURA 0 PARQUE MARINHO DOS ACORES"

Capitulo I

INTRODUCÁO

A Comissao de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho reuniu no dia 23 de
Setembro de 2011, na Vila das Velas, ilha de Sao Jorge.

Da agenda da reunido constava a apreciacao, relato e emissdo de parecer, na
sequencia do solicitado por sua Excelencia o Presidente da Assembleia Legislativa,
sobre a Proposta de Decreto Legislativo Regional n° 9/2011 — "Estrutura o Parque
Marinho dos Acores".

A mencionada Proposta de Decreto Legislativo Regional deu entrada n.a Assembleia
Legislativa da Regiao AutOnoma dos Acores em 10 de Marco de 2011, tendo sido
enviada a Comissdo de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho para
apreciacao, relato e emissao de parecer.

Capitulo II

ENQUADRAMENTO JURiDICO

A iniciativa originaria do Governo Regional funda-se no disposto nos artigos 45 0, n° 1,
e 88°, alinea f), do Estatuto Politico-Administrativo da Regiao AutOnoma dos Acores,
com a redaccao que the foi dada pela Lei n° 2/2009, de 12 de Janeiro.

A competencia legislativa da Regiao exerce-se em conformidade com o estatuldo nos
artigos 227°, n° 1, alinea a), e 112°, n° 4, da Constituicao da Reptiblica Portuguesa e nos
artigos 8°, 37°, n's 1 e 2, e 57°, n° 1 e n° 2, alineas a), b), d) e p) do Estatuto Politico-
Administrativo da Regiao AutOnoma dos Acores, corn a redaccao que lhe foi dada
pela Lei n° 2/2009, de 12 de Janeiro.

Nos termos da Resolucao da Assembleia Legislativa n° 3/2009/A, de 14 de Janeiro, a
materia de ambiente é competencia da Comissao de Assuntos Parlamentares,
Ambiente e Trabalho.
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Capitulo III
APRECIACAO DA INICIATIVA

a) Na generalidade

0 Decreto Legislativo Regional n° 15/2007/A, de 25 de Junho, que procedeu a revisdo

da Rede Regional de Areas Protegidas da Regiao AutOnoma dos Acores determina,

no seu artigo 10°, que o Parque Marinho dos Acores é constituido pelas areas

marinhas classificadas que se situam para alem do limite exterior do mar territorial
(ate 12 milhas). DispOe o mesmo normativo que o Parque Marinho dos Acores é
criado por decreto legislativo regional, o qual define o regime juriclico do respectivo

instrumento de gestao.

A iniciativa em apreciacdo estrutura o Parque Marinho dos Acores com o objectivo

geral de conservacao da diversidade e produtividade biolOgica.

Esta proposta consubstancia:

> A criacao de um importante instrumento juriclico que procede a definicao de

objectivos gerais de gestao e objectivos especificos para cada area protegida,
impOe restricOes ao exercicio de determinadas actividades humanas e define a

respectiva estrutura e instrumento de gestao;

> 0 desenvolvimento de um quadro legal que permitird materializar os

principios inerentes a criacao de Areas Marinhas Protegidas e obstar ou

diminuir os impactos negativos das actividades humanas nos ecossistemas;

A criacdo de uma unidade de gestao para as areas marinhas situadas para
alem do limite exterior ao mar territorial que procedera a implementacão de
urn plano de ordenamento orientado para a prossecucao dos objectivos de
gestdo definidos, o POEMA — Plano de Ordenamento do Espaco Maritimo dos
Acores.

Dentro do limite da Zona Econcimica Exclusiva, integram o Parque Marinho as
Reservas naturals marinhas do Banco D. Joao de Castro, do Campo Hidrotermal
Menez Gwen, do Campo Hidrotermal Lucky Strike e do Monte Submarino Sedlo, as
areas marinhas para a gestao de habitats ou especies Oceanica do Corvo e Oceanica
do Faial e a area protegida para a gestao de recursos do Banco D. Joao de Castro.

Para cada urna destas areas sao definidos os objectivos especificos de gestao e os actos
e actividades interditos e condicionados.
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Fora da Zona EconOmica Exclusiva, integram o Parque Marinho a Reserva Natural

Marinha do Campo Hidrotermal Rainbow e as areas marinhas protegidas para a

gestdo de habitats ou especies do Monte Submarino Altair, Monte Submarino

Antialtair e MARNA.

Destaca-se a possibilidade de criacao de areas marinhas transitOrias, corn period° de

vigencia ate dois anos, que ser prorrogado por mais um.

b)Na especialidade

Na analise na especialidade, por iniciativa dos deputados do PS foram aprovadas, por
maioria, corn os votos a favor do PS e as abstencOes do PSD, CDS/PP e PCP, as
seguintes propostas de alteracdo:

"Artigo 2°

1...1

0 Parque Marinho dos Acores observa na sua constituicao e gestao os principios do

direito internacional geral e, em particular, os constantes dos artigos 192° e 193°c do

n° 5 do artigo 194° da Convenciio das NacOes Unidas sobre o Mar, aprovada para

ratificaciio pela Resoluclio da Assembleia da Repfiblica da Repfiblica n° 60-B/97, em

3 de Abril de 1997, e ratificada pelo Decreto do Presidente da Repziblica n°
67-A197, de 14 de Outubro, e ainda os seguintes:

1...1

Artigo 4°

1...1

1. No Parque Marinho dos Acores constituem actos ou actividades interditas, todas

as que sejam tipificadas como tal na legislaclio regional, nacional e
comunitaria, bem como em convenciies on acordos internacionais tine
vinculem a Regillo on o Estado Portugues.

2. [...1

3.

4. 1...]

Artigo 6°

1...1

1. Sem prejuizo do disposto no artigo 26°, integram o Parque Marinho dos

Acores as areas marinhas protegidas sitas no Mar dos Acores, a que se refere o
artigo 40 do Decreto Legislativo Regional n° 2912010IA, de 9 de Novembro,
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bem como as areas marinhas protegidas situadas na Plataforma

Continental, para alim das 200 milhas nauticas, nos termos em que se

encontrem reconhecidas no ambito da Convencao OSPAR on de outras

organizaciies internacionais de que Portugal seja parte.

2. .

3. Consideram-se integradas no Parque Marinho dos Acores as areas situadas

na Plataforma Continental para alem das 200 milhas nauticas, em

conformidade corn as decisOes tomadas neste ambito por Portugal e

reconhecidas pelas organizaceies internacionais competentes.

Artigo 7°

1-1
1. Por portaria do membro do Governo Regional coin competencia em materia de

ambiente podeni ser definidas areas marinhas protegidas de caracter

transitOrio, corn qualquer dos fundamentos constantes do artigo 5°.

2. A portaria a que se refere o mimero anterior deve indicar os objectivos, as

limitaciies de utilizacao, o period() de vigencia, os limites geograficos e,

quando aplicavel, a cartografia e a base cartografica.

3. [Anterior n° 2]

4. [Anterior n° 3]

Artigo 10°

...1

1. ...]

2. [...]

3. 0 departamento da administracao regional autOnoma coin competencia

nos assuntos do mar mantem actualizada informacao que permita
completar a leitura da carta simplificada constante do Anexo

Artigo 12°

1-1

1. I. ...1

2. A Reserva Natural Marinha do Banco D. Joao de Castro, referida na alinea a) do

artigo anterior, é classificada em funciio dos objectivos de gestrio constantes do n°

1 do artigo 90 e dos seguintes objectivos especificos:
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h) 1...];

c) Auxiliar a dinamizacao de novas oportunidades econOmicas

sustentaveis e amigas do ambiente de forma a potenciar os beneficios

provenientes da area, ern particular para a economia acoriana;

e)	 I...1;

.1)	 I...1.

3. I-1
• Todas as actividades de pesca, coin excepctio da pesca dirigida a especies

epipelagicas migratOrias;

17) 1-1;

c)	 1 . .1;

e)	 [...1;

	

4.	 1...

a) A investigagio cientifica e monitorizacdo ambiental, incluindo a

captura de especimes;

11)

1...1;

e) 1-1;

fi

1...1;

Ii)	 I...1;

1...1;

j) I...1;

k) I...];

.. .1.

	

5.	 [...]
6. 1_1

	

7.	 [...]

	

8.	 [...]
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Artigo 13°

1...1

1.	 1...1

2. A Reserva Natural Marinha do Campo Hidroternial Menez Gwen, referida na

alinea h) do artigo 11°, e classificada em functio dos ohjectivos de gestilo referidos

no n° 1 do artigo 90 e, ainda, dos seguintes ohjectivos especificos:

1...]
3. Sem prejuizo do disposto no n° 4, na Reserva Natural Marinha do Campo

Hidrotermal Menez Gwen ficam interditos os actos e as actividades seguintes:

a) Todas as actividades de pesca, coin excepciio da pesca dirigida a especies

epipeltigicas rnigratOrias;

h) [...]

c) 1...]

d) [...]

e) [...]

f) 1.-

...1

4. [...]

a) A investigactio cientzfica e monitorizaccio amhiental, incluindo a captura

de especimes;

b)

c) [...]

d) 1...]
e) [...]

f) 1...1

[...]

5. Para garantir os ohjectivos de gestiio mencionados na alinea a) do n° 2, por

portaria dos inembros do Governo Regional coin competencia em materia de

ambiente e assuntos do mar podem ser definidas zonas de protecciio integral

ou outras normas organizativas aplicciveis no territOrio da Reserva Natural

Marinha do Campo Hidrotermal Menez Gwen, podendo incidir sobre os fundos

subnzarinos ou sobre parte ou toda a coluna de tigua sobrejacente.

6. 1...1

7. 1...1

-7-
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Artigo 14°

..]

1. 1—]

2. A Reserva Natural Marinlta do Campo Hidrotermal Lucky Strike, referida na

alinea c) do artigo 11°, é classificada em funciio dos ohjectivos de gestiio referidos

no n° 1 do artigo 90 e, ainda, dos seguintes ohjectivos especificos:

1...1
3. Sem prejuizo do disposto no n° 4, na Reserva Natural do Campo Hidrotermal

Lucky Strike ficam interditos os actos e as actividades seguintes:

a) Todas as actividades de pesca, corn excepctio da pesca dirigida a especies

epipelagicas migratOrias;

h)	 [...]

c) [...1

d) [...]

e) f...]

DL...]

g)	 1...1

4.	 [...]

a) A investigactio cientifica e monitorizaciio amhiental, incluindo a captura

de especimes;

h)	 [...]

c) [...]

d) [...]

e) f...1

I...1

g)	 1...1

Artigo 15°

I...1

1 . [—].
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2. A Reserva Marinluz do Monte Submarino Sedlo referida na alinea d) do artigo 11°
e classzficada em fiinceio dos objectivos de gestrio no n° 1 do artigo 90 e dos
seguintes objectivos especlficos:

[. • .1
3. Sem prejuizo do disposto no n° 4, na Reserva Natural do Monte Submarino

Sedlo, a partir dos 200 m de profundidade e filndos subjacentes, ficam interditos
os seguintes actos e actividades:

Todas as actividades de pesca, corn excepcclo da pesca dirigida a especies

epipelagicas migratOrias;

h)

c) 1_1

d)

e)

1...]

g) 1...1
Ii) [a eliminar]

4. Na Reserva Natural Marinha do Monte Submarino Sedlo, e sem prejuizo das
atribuicOes dos servicos competentes em razilo da nuiteria, ficam condicionadas e
sujeitas a parecer previo vinculativo do director do Parque Marinho dos

Acores, os seguintes actos e actividades:
a) A investigaciio cientifica e inonitorizacilo ambiental, incluindo a captura

de especimes;

h)

c) [...]

d) [...]

e) [...]

f) 1-1
5. Para garantir os objectivos de gestilo mencionados na alinea b) do n° 2, por

portaria dos membros do Governo Regional corn competencia em materia de
ambiente e assuntos do mar podem ser definidas zonas de proteccdo integral
ou outras normas organizativas aplictiveis no territOrio da Reserva Natural
Marinha do Monte Submarino Sedlo, podendo incidir sobre os fundos
submarinos ou sobre parte on toda a coluna de agua sobrejacente.

6. [...]

7. [...]

9



Assembleia Legislativa da Regiäo Aut6noma dos Acores

COMISSA0 DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, AMBIENTE E TRABALHO

Artigo 17°

1...1
1. A Area Marinha Protegida Ocednica do Como, referida na alinea a) do artigo

anterior, é classificada ern fling& dos ohjectivos de gestdo referidos no n° 2 do

artigo 9°.

2.

3. [...1
4. 1...1

5. f•••1

6. 1...1

Artigo 18°

[- • -]
1. A Area Marinha Protegida Ocednica do Faial, referida na alinea h) do artigo 16°,

é classificada em fun* dos ohjectivos de gestdo referidos no n° 2 do artigo 9°.

2. [ ...1

3. 1...]
a) A utilizacdo de quaisquer substancias tOxicas ou poluentes, ou de explosivos

que possam causar danos ou perturhar as especies em presenca,

nomeadamente a avifauna;

h)	 [...1

c)	 [ ...]

Artigo 19°

[...]
1. 1...]

2. A Area Marinha Protegida do Banco D. Jodo de Castro prossegue os objectivos de

gest& referidos no n° 3 do artigo 9°.

Artigo 20°

1...1

- 10 -



Assembleia Leg islativa da Regiäo AutOnoma dos Acores

COMISSA0 DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, AMBIENTE E TRABALHO

1. 1...1
2. A Area Marinha Protegida do Banco D. Joao de Castro referida no artigo anterior

é classificada em funCliO dos objectivos de gestrio referidos no n° 3 do artigo 9° e
tambem:

[...]
3. [ • • .1
4. [...]

5. 1-1
6. [...]

7. [...]
8. [...]

Artigo 21°

...1
1. Integram o Parque Marinho dos Acores as seguintes areas marinhas protegidas

situadas na plataforma continental para alem das 200 milhas nauticas:
a) A Area Marinha Protegida do Campo Hidrotermal Rainbow, corn a categoria

de reserva natural marinluz;
h) A Area Marinha Protegida do Monte Submarino Altair, corn a categoria de

area marinha protegida para a gesteio de habitats ou esp&ies;
c) A Area Marinha Protegida do Monte Submarino Antialtair, corn a categoria

de area marinha protegida para a gest& de habitats ou especies;
d) A Area Marinha Protegida do MARNA, corn a categoria de area nzarinluz

protegida para a gesteio de habitats ou esp&ies;

2. Para alem de outros objectivos que sejam fixados no ambito da Convenciio
OSPAR e de °taros instrumentos multilaterais relevantes para a gest& das areas
oceanicas do alto mar, as areas marinhas protegidas referidas no nitmero anterior
regem-se pelos objectivos constantes da Recomendactio OSPAR 2003/3, sobre
uma rede de areas marinluzs protegidas, adoptada na reuniiio da OSPAR
realizada em Bremen, de 23 a 27 de Junho de 2003 (OSPAR 03/17/1, Anexo 9),
conforme emendada pela Recomendaccio OSPAR 2010/2 (OSPAR 10/23/1,
Anexo 7), e são classificadas em functio dos objectivos de gestilo referidos nos
mimeros 1 e 2 do artigo 90 e dos seguintes objectivos especzficos, deternzinados
no con texto da Convenctio OSPAR:

[. • .]
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3. Em relaciio as areas marinluis protegidas referidas no n° 1, e a outras que por

decistio dos competentes Orgrios nacionais e internacionais sejam criadas na
plataforma continental para akin das 200 milhas nauticas e colocadas sob

a gesttio da Regido AutOnoma dos Acores, cabe no Parque Marinho dos Acores

exercer as cornpetencias e atribuiceies que sejam determinadas pela entidade

competente par a classificactio ou que derivem da aplicacdo do direito

internacional geml e, em particular, da Convene& das Naceies Unidas sobre o

Direito do Mar, aprovada pan ratificagio pela Resolug& da Assembleia da

Repfiblica n° 60-B/97, de 14 de Outubro.

4. 1.. .]

Artigo 22°

1-1
1. Constituem fundamentos espectficos par a classificagio da Reserva Natural

Marinha do Campo Hidrotermal Rainbow, referida na alinea a) do n° 1 do artigo

anterior, as caracteristicas finicas dos seus habitats, os valores geolOgicos e

naturais em presenca e os objectivos de conservacito inerentes a classificacilo como

area marinha protegida no ambito da Convene& OSPAR Campo Hidrotermal

Rainbow (0-PT-020007).

2. Os limites territoriais da Reserva Natural Marinha do Campo Hidrotermal

Rainbow silo os fixados pelos competentes Orgabs da Convene& OSPAR no
documento OSPAR 07/6/6-E, e estlio representados no Anexo II pela sigla

PMA04.

Artigo 23°

1...]
1. A Area Marinlui Protegida do Monte Submarino Altair, reftrida na alinea h) do

n° 1 do artigo 21°, foi classificada com os fitndamentos especificos constantes da

Decistio OSPAR 2010/3, sobre o estabelecimento da Area Marinha Protegida

Oceanica do Monte Submarino Altair (OSPAR 10123/1-E, Anexo 38), e a sun

gestdo visa dar cumprimento a Recomendacdo OSPAR 2010/14, sobre a gestlio da

Area Marinha Protegida Oceanica do Monte Submarino Altair (OSPAR

10/23/1-E, Anexo 39), adoptadas pelas Partes da Convene& OSPAR reunidas

em Bergen em Setembro de 2010.

2. [...]

- 12 -
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Artigo 24°

1...1

1. A Area Marinha Protegida do Monte Submarino Antialtair, referida na althea c)

do n° 1 do artigo 21°, foi classificada corn os fundamentos espectficos constantes

da Decislio OSPAR 2010/4, sohre o estabelecimento da Area Marinha Protegida

Ocednica do Monte Submarino Antialtair (OSPAR 10/23/1-E, Anexo 40), e a

sua gestdo visa dar cumprimento a Recomendaedo OSPAR 2010/15, sobre a

gestdo da Area Marinha Protegida Ocednica do Monte Submarino Altair

(OSPAR 10/23/1-E, Anexo 39), adoptadas pelas Partes da Convenedo OSPAR

reunidas em Bergen em Setembro de 2010.

2. I...]

Artigo 25°

1...1
1. A Area Marinha Protegida MARNA, referida na alinea d) do n° 1 do artigo 21°,

foi classzficada com os fundamentos especzficos constantes da Decisdo OSPAR

2010/6, sobre o estabelecimento da Area Marinha Protegida MARNA (Mid-

Atlantic Ridge North of the Azores High Seas Marine Protected Area - OSPAR

10/23/1-E, Anexo 44), e a sua gestdo visa dar cumprimento a Recomendaedo

OSPAR 2010/17, sobre a gestdo da Area Marinha Protegida MARNA (OSPAR

10/23/1-E, Anexo 45), adoptadas pelas Partes da Conveneito OSPAR reunidas

em Bergen em Setembro de 2010.

2. 1... I

Artigo 27°

1...]
1. 1_ ]

a) [...]

h) 1...]
c)

d)

e) [.. .]

f) Um representante da Guarda Nacional Republicana;

g) [Anterior althea f)]

It) [Anterior alinea g)]

i) [Anterior alinealW

j) [Anterior alinea i)]

-13-
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k) [Anterior alinea j)]

1) [Anterior alinea k)]

2. 1...]

3. [...] "

Capitulo IV

CONTRIBUTOS E PARECERES DE OUTRAS ENTIDADES

1) Audicao do Secreteirio Regional do Ambiente e do Mar

A Comissao procedeu a audicao do Secretario Regional do Ambiente e do Mar na sua
reunido de 1 de Abril de 2011, em Angra do Heroismo.

0 Presidente da Comissdo procedeu ao enquadramento da audicao e, tratando-se da
apreciacao de uma iniciativa do Governo Regional, deu a palavra ao Secretario
Regional para fazer a apresentacao da mesma e dos seus fundamentos.

0 Secretario Regional comecou por referir o Decreto Legislativo Regional n°
15/ 2007/ A, que estruturou a rede de parques dos Acores e criou o Parque Marinho
dos Acores, deixando a sua esfruturacao para urn decreto legislativo posterior, pelo
que a proposta em analise completa a arquitectura estabelecida em 2007. Considerou
que o Parque Marinho dos Acores nao tern paralelo nos parques terrestres e que
requer regras e enquadramento juridico e institucional muito diferente, pois
desenvolve-se em todas as areas marinhas fora do mar territorial, uma vez que as que
se encontram dentro do mar territorial, ou seja ate aos 12 milhas nauticas da costa, ja
foram consideradas nos parques de ilha respectivos.

Prosseguindo a sua intervencdo, o governante esclareceu que a proposta abrange a
area fora do mar territorial e a area fora da zona econOmica exclusiva, corn
enquadramento juridico diferente. Ou seja, a area que se situa entre as 12 e as 200
milhas, zona econOmica exclusiva, e uma area em que, apesar do Estado portugues
nao ter sobre ela soberania plena, tern jurisdicao e o exclusivo da gestdo dos recursos
ai existentes, podendo faze-lo de forma livre e unilateral, rid() necessitando do acordo
de nenhuma entidade internacional. As areas que estdo situadas dentro dessa faixa,
Banco D. Joao de Castro, duas das areas de fontes hidrotermais a sudoeste do Grupo
Ocidental (Lucky Strike e Menez Gwen) estdo ja classificadas pela Uniao Europeia,

- 14 -
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por decisao de Dezembro do ano passado que as colocou na lista das areas protegidas

da Macaronesia e sob a gestdo dos Acores. Outro grupo inclui a PMA 05 Monte Sedlo,

constituida por trés montes submarinos geminados e localizados a norte do Grupo

Central, que sao uma das areas essenciais de estudo para o Departamento de

Oceanografia e Pescas da Universidade dos Acores e para os seus parceiros

internacionais, relativamente a qual a reserva se inicia a duzentos metros de
profundidade e vai ate ao fundo.

Referindo-se as PMA 06 e 07, o governante considerou que sao zonas de alimentacdo

de grande concentracao de cagarros e disse que apenas e protegida a presenca de

ayes, proibindo-se as actividades que as perturbem. Referiu que este regime de

reserva ndo tern qualquer interferencia corn os fundos nem corn a pesca, mas sim corn

qualquer actividade que seja particularmente ruidosa, corn o sobrevoo de aviOes a

baixa altitude, ou corn questbes que perturbem a area de alimentacao dos cagarros.

o Secretario Regional prosseguiu referindo que a PMA 04 Rainbow é uma pequena
area de fontes hidrotermais, que foi classificada pela OSPAR e entregue a gestao dos

Acores em 2006, e que se trata de uma area relativamente a qual nä° podemos
livremente e unilateralmente legislar, mas apenas gerir e aplicar as regras que foram

adoptadas multilateralmente pelo Conselho Ministerial da OSPAR.

0 governante referiu, ainda, o conjunto de tres zonas, ao norte dos Acores,
constituido pelo Monte Submarino Altair, o Monte Submarino Antialtair e a Dorsal

Medi° Atlantica, a norte dos Acores. Referiu que estas sac) zonas tambem adoptadas
pela OSPAR, em Bergen, no fim do ano passado, que entram em vigor no dia 12 de
Abril de 2011 e que sao, por isso, zonas de proteccao multilateral em que os Acores

podem gerir e licenciar actividade cientifica e de conducao das accOes que a prOpria
OSPAR determinar.

Referindo-se aos objectivos do Parque, o governante disse que se procurou proteger
aquelas que sac) as areas essenciais e interferir o minimo corn a pesca. No que diz
respeito a todas as areas de fontes hidrotermais e no Monte Sedlo, reiterou que as
reservas sao apenas em profundidade, pelo que nao interferem corn a pesca do atum
ou corn qualquer actividade que se faca na superficie das Aguas. Considerou que,

dentro da nossa zona econOmica exclusiva, ha uma Unica zona em que existe, de facto,
uma interferéncia corn a pesca, que é a area do Banco D. Joao de Castro, identificada

como PMA 01, que é muito restrita e que corresponde exactamente ao topo
pretendendo-se, corn essa zona muito especffica, tentar criar algumas regras que
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evitem a delapidacao pelo mergulho, pois a area esta entre S. Miguel e Terceira e, corn

a melhoria das embareacOes de recreio, comeca a haver urn ndmero crescente de

pessoas que \Tao fazer caca submarina para o banco D. Joao de Castro, corn urn efeito

nefasto sobre os organismos ali existentes.

0 governante destacou o grande envolvimento internacional em tomb desta materia e

referiu que a Regido tern feito alguma proteccdo do mar, desde os anos 80 e que foi
pioneira nesta materia, particularmente quando se iniciou a criacao das areas
marinhas protegidas no alto mar, em que a Regiao teve um papel liderante a nivel da

OSPAR. Acrescentou que mais de metade das referéncias a areas marinhas protegidas

que se encontram na internet tern a ver corn os Acores e que ha uma enorme
expectativa a nivel internacional sobre a criacao deste parque e, em particular, sobre a

criacao das zonas marinhas protegidas extra ZEE.

Quanto a esta questa() particular, o Secretario Regional referiu que a Regiao nao foi

pioneira por poucos dias, porque entretanto, no Pacifico, as ilhas Salornao criaram

uma area marinha protegida de mais um milhao de km2, tambem fora da ZEE e no
ambito de urn acordo multilateral do Pacifico.

0 Secretario Regional considerou que este e urn momento importante do ponto de

vista da nossa projeccao para o exterior e que este trabalho resultou, essencialmente,
do esforco da Universidade do Acores, atraves do DOP, num trabalho que vem
desenvolvendo ao longo de decadas, no sentido de limitar estas areas e de sensibilizar

as diversas organizacbes internacionais. Concluiu afirmando que o Governo Regional
ye este trabalho corn grande interesse.

0 Deputado Jose Cascalho, do BE, referiu a fiscalizacdo e considerou que, no caso das

pescas e segundo o seu entendimento, ha muita dificuldade em fiscalizar e pretendeu

saber se relativamente ao Parque Marinho o Governo equaciona alguma forma de
controlar estes novos espacos. 0 Deputado considerou que, havendo uns que so
protegidos internacionalmente, a responsabilidade nao sera sO nossa, mas que sendo
nOs a gerir eventualmente teremos alguma responsabilidade na fiscalizacao.
Respondendo ao Deputado, o Secretario Regional comecou por referir que, nesta
materia, a fiscalizacao tern urn catheter muito diferenciado. As areas que estdo dentro

da zona econOmica exclusiva estdo sob a fiscalizacao da Marinha de Guerra, que fard,
como tern feito em relacao as outras areas, cumprir o diploma, na medida do possivel.
Prosseguiu dizendo que nas areas que estao fora da zona econOrnica exclusiva a
fiscalizacao cabe aos Estados de bandeira de cada urn dos paises signatarios, ou seja,
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que Portugal sO é responsavel por controlar as embarcacOes portuguesas e cada urn

dos Estados as suas, de acordo corn o Direito Internacional do Mar, embora seja

possivel, e tern havido, por acordo, fiscalizacOes conjuntas em que esses paises
mandatam urn dos Estados membros para poderem abordar os navios da respectiva

bandeira. A titulo de exemplo, o governante referiu que se urn navio japones estiver a

pescar nestas areas, e uma vez que o Japao ndo é signatario da OSPAR, ninguem lhe

pode dizer nada porque esta em aguas internacionais, mas sera possivel actuar se for

urn navio de bandeira de qualquer urn dos Estados signatarios. 0 governante

ressalvou, contudo, que o objectivo nä() é tanto a questäo da pesca, uma vez que se
trata do mar profundo, onde a pesca e pouco relevante a acrescentou que a pesca do

atum e de pelagicos nao esta protegida porque sac) especies migradoras.

0 Secretario Regional reiterou que se tratam de fundos e de grandes profundidades -

entre os 2000 e os 5000 metros e considerou que o que esta essencialmente ern causa é
a coordenacdo da investigacdo cientifica e o reconhecimento do DOP como "clearing
house" para a investigacdo, ou seja, coordenador dos navios sera o DOP. 0 governante

considerou que o objectivo aqui prende-se corn o controlo de futuras exploracOes
mineiras no fundo do mar, corn a necessidade de Portugal se afirmar nestas zonas

que sdo zonas de possivel expansdo da plataforma continental, e particularmente,
corn as questOes de investigacdo cientifica.

Em relacdo as areas que estdo no interior da zona econOmica exclusiva disse que se

aplica a legislacäo da ZEE, uma vez que, corn excepcdo do Banco D. Joao de Castro e

metade do Sedlo, sdo areas estdo para alem das 100 milhas, cuja tutela, ern relacdo as

pescas, recai sob a Unido Europeia, a qual, corn excepcdo das zonas que respeitam as

ayes, declarou todas as demais zonas protegidas. Considerou que esta situacdo tern a

vantagem de permitir a Regido recuperar estas areas, que representam muito pouco
no conjunto da faixa entre as 100 e as 200 milhas.

Quanto aos metodos, o governante considerou que, cada vez mais, a fiscalizacao esta
a desviar-se da utilizacdo de navios ou de avides e a recorrer a actividade remota,
quer seja por satelite quer, essencialmente, pela instalacdo, que ja e obrigatOria para
todas as embarcacOes de pesca e nao sO, da Unido Europeia, corn mais de duzentos

metros, de equipamento selado de radiolocalizacäo. Referiu que Unido Europeia já
obrigou todos os navios que frequentem os seus portos, mesmo que sejam
embarcacOes de recreio ou navios de carga, a ter urn equipamento semelhante a este,
desde que tenham mais de 12 metros e que praticamente todos os navios que

- 17 -



Assembleia Legislativa da Regiäo Aut6noma dos Agores

COMISSA0 DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, AMBIENTE E TRABALHO

atravessam o nosso mar ou que aqui param estao a ser seguidos, do ponto de vista da

sua posicao, pelo que e possivel saber, em funcao da velocidade e dos rumos, se ha

actividade de pesca ou um simples atravessar da zona.

0 Secretario Regional prosseguiu a sua intervencao considerando que, nos Ultimos

anos, houve uma melhoria muito significativa da fiscalizacao da nossa zona

econOmica exclusiva por essa via. Referiu que ficam de fora as embarcacOes corn

menos de 12 metros, mas que essas nä° sac) embarcacdes oceanicas, pelo que nao tern
condicOes de navegabilidade em zonas tdo distantes da costa, representando urn

problema na zona entre a 0 e as 6 milhas.

Ao concluir esta audicao, o Secretario Regional considerou que os Acores estdo
relativamente bem do ponto de vista da fiscalizacdo e que ficarao melhor ao longo dos
prOximos anos, corn a entrada em funcionamento dos novos instrumentos de deteccao

por satelite que a Uniao Europeia esta a preparar e onde os Acores tern uma parte
importante ligada a estacdo de Santa Maria e ao seguimento que é feito das

embarcacães que estao no Atlantico Nordeste.

2) Pareceres solicitados:

Foram solicitados pareceres a todos os Conselhos de Ilha e ao Departamento de
Oceanografia e Pescas da Universidade dos Acores (DOP), os quais se anexam ao
presente relatOrio, como parte integrante do mesmo, corn excepcao dos Conselhos de
Ilha de Sao Miguel e de Sdo Jorge que não responderam.

Na reuniao de 30 de Junho de 2011, a Comissao decidiu solicitar pareceres as
organizacOes de pescadores da Regiao AutOnoma dos Acores, tendo apenas recebido
O parecer da Associacdo dos Produtores de Especies Demersais dos Acores (APEDA),
O qual se anexa ao presente relatOrio, como parte integrante do mesmo.

Capitulo V
SiNTESE DAS POSICOES DOS DEPUTADOS

0 Grupo Parlamentar do PS manifestou a sua concordancia com iniciativa legislativa
em apreciacdo, sem prejuizo das propostas de alteracao que apresentou em sede de
analise na especialidade.

0 Grupo Parlamentar do CDS/PP manifestou a sua concordancia generica corn
iniciativa legislativa em apreciacdo, abstendo-se de se pronunciar na especialidade.
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0 Grupo Parlamentar do PSD e a Representacdo Parlamentar do PCP abstiveram-se
da apreciacao da presente iniciativa legislativa em sede de Comissão, reservando as
respectivas posicOes finals para a reunido do Plenario da Assembleia Legislativa.

Capitulo VI

CONCLUSOES E PARECER

Corn base na apreciacdo efectuada, a Comissdo de Assuntos Parlamentares, Ambiente
e Trabalho concluiu pela importancia e pertinencia da iniciativa, tendo deliberado,
por maioria, corn os votos a favor do PS e as abstencOes do PSD, CDS/PP e PCP,
emitir parecer favoravel a aprovacao da Proposta de Decreto Legislativo Regional n°
9/2011 - "Estrutura o Parque Marinho dos Acores".

Velas, 23 de Setembro de 2011

A Relatora,

uA

Isabel Almeida Rodrigues

0 presente relatOrio foi aprovado por unanimidade.

0 Presidente,

Herndni Jorge
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YAROX_E_MA_RINHO DOS A CORES".

Na sequencia do pedido de parecer solicitado, referente ao assunto mcncionado

em epigrafe, informo V. Exa, que este Coirseiho de 'Ma, reunido cm sessao ordiniria,

no dia 25 de Maio, deliberou por unanimidade emitir o parecer que se rernete ern anexo.

• Corn os melhores cumptimenros,

0 Presidente do Conse de Ilha

Fernando Manuel	 !Ito Ferreira
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PARECER DO CONSELHO DE RBA DO CORVO A PROPOSTA DE
DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N. 9/2011

- ESTRUTURA 0 PAROUE MARINHO DOS ACORES -

0 Conselha de Ilha do Corvo em reunite ordinaria, realizada no dia 25 de Maio
no Sala° Nobre do Edificic dos Pecos do Conceiho, deliberou emitir um
parecer favarave.1, a proposta em aprego, destacando as seguintes aspectos:

A inclusão do Corvo nas °Areas marinhas protegiclas pare a gestto de habitats
au especies, 6 muito positive, na rnedida em reforca a protecgclo a urns especie

cagarro) que tern merecido desde ha verios anos pela parte de diferentes
entidadesiorganismos, campanhas de defesa da mesma,

A Area marinha Protegida Oceanica do Como interfere do forma muito positive
no Parque Natural, bem na Reserve da Biosfera. Parece-nos que sera de
extrema importancia qua este integracto se concretize, tai permitira rentabilizar
e maximizer as potencialidedes qua se poderto gentler corn este classificacto
a crier nesta pequena ilha, nao so no dominio ambiental, coma no aspect°
econOmiao, em particular a turtsmo de abservagAo de eves. Registando nos
Ültimos anos importantes receitas pare este concelho.

Contucio o Conselho de Ilha do Cory°, recornenda quo sera importante
sensibilizar e informer (ern tempo ON) a populacão corvine pare as implicagf5es
e restriOes que possam advir da classfficagto do litoral do Corvo, como area
marinha protegida.

Recornenda tambem que seam criadas as condicems pare procecier
fiscalizacao, de aoordo corn o previsto no presents diploma, n'ao esquecendo
contudo as especificidades quo se poderao encontrar no Corva.

Consideramos tarnbem imprescindfvel e de inteira justice qua a Assembleia
Legislative da Rego Auttinoma dos Acores ausculte a apiniaa e a parecer da
Associagao representative dos pescadores do Corva, antes cie se proceder a
votacto e aprovagão do referido diploma
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ASSUNTO: SOLICIT/00 DE PARECER ESCRITO SOBRE A PROPOSTA DE DECRETO
LEGISLATIVO REGIONAL N9 9/2011 — " ESTRUTURA 0 PARQUE MARINHO DOS ACORES".

De acordo corn o que nos foi solicitado por V Excia. cumpre-nos informar que o Conselho de
Ilha cias Flores, na generalidade esteve de acordo corn o document°, portant° deu-lhe parecer

positivo, embora considere que as zonas que o Decreto Legislativo Regional preve virern a ser

legisladas sob a forma de Portaria pudessern jt estar contempladas no reterido Decreto.

Corn os melhores cumprimentos.

0 Presidente do Conselho de Ilha das Flores,

J(/
Manuel Alberto da Silva Pereira

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA
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ARQUIVO
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ASSUNTO: PARECER SOBRE A PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO

REGIONAL N° 9/2011- "E.STRUTIJRA 0 PAR QUE MARINHO DOS ACORES"

Na sequencia do pedido de parecex solicitado relativo ao assunto supra tnencionado,

infonno V. Ex' que o Come- lho de Ilha do Falai, reunido em 16-05-2011, deliberou por 	

adds.& ernitir o parec.er que se retnete ern anexo.

Corn os melhores cumprimentos ,0,06.4... 104'44"C

0 PRESIDENTE DO CONSELHO DE ILHA,

Guilhernie Marinho Pinto de Sousa

ASSEMBLEA LEGISIATIVA DA I
REGIAO AUJONCAMA DOS ACORES I

A f?pu vo
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CONSELHO DE ILHA DO FAIAL

PARECER DO CONSELHO DE ILHA DO F'AIAL RELATIVO A PROPOSTA DE
DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.° 912011

"ESTRUTURA 0 PARQUE MARINHO DOS ACORES"

0 Conselho de Ma do Falai em reuniao ordinaria do passado dia 16 de Maio
no Sala() Nobre da Camara Municipal deliberou emitir urn parecer favoravel
Proposta de Decreto Legislativo Regional n.° 912011 que "Estrutura o Parque
Marinho dos Acores°, reconhecendo os seguintes aspectos:

0 Parque Marinho dos Acores interfere posi tivamente corn o Faial já que tera
aqui a sua sede, o que pode estabilizar algum emprego e ser o palco
preferencial pare a recepcao de equipas cientificas;

A trate sedeada no Faial tera de se sujeitar s condicionantes piscatarias
dentro das areas classificadas, mas o facto de nao haver estruturas
representatives desta classe profissional no Conselho de Ilha rid° perrnite
saber o eventual impacte deste Parque no grupo de pescadores faialenses;

A grande distancia ao Faial das areas pertencentes a este Parque permitern
deduzir que as actividades maritimo-turlsticas nao deverao ser afectadas pelo
previsto neste Diploma.

0 Conselho de Ilha do Faial congratula-se pelo facto da ilha do Fele; continuer
no centro das tematicas marinhas dos Acores e pelo papel do Departamento de
Oceanografia e Pescas nas tematicas relacionadas corn o mar.

Todevia a Conselho de Ilha do Faial recornenda que a Assembleia Legislative
Regional dos Acores ausculte representantes dos pescadores nos Acores antes
da votacao final do document° em plenario;

Recornenda igualmente que seja prevista a criacao de condicOes para garantir
a fiscalizacao das medidas prevista neste diploma, tendo em conta a
necessidade destes projectos se tomarem eficazes.

0 Presidents da Mesa do Consetho de Ulla,

Guilherme Marinho Pinto de Sousa
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No passado dia 30 de Maio, o Conselho de Ilha do Pico, ern reuniSo ordinaria, a solicita0a da ComissZio

de Assuntos Parlamentares Ambiente e Trabalho, emitiu parec.er sobre a proposta de Decreto Legislativo

Regional no 9/2011 - Estrutura o Pardue Marinho dos Accres, o dual abaixo se transcreve:

" 0 Conselho de Ilha cons/data 	 multo padtiva a	 legislativa„ na rnedida em

qua ela yam ceinpletar a estratigla governativa de proteccão do nosso patrimOnio natural

regional. Essa biefajá tnaterlalizada corn a crlaci o dos nova parques naturals de ilha ei agora

concluida corn o parque marinho dos Acores.

0 Conselho de Dim acredita qua a setnelhanca ci, qua ate agora tern aconteciclo corn a boa
gestao (cyrnpatenta e responsével) dos piques 7atg.trais de //ha, corn especial rela y° para

parque natural da ilha do Pico, sejarn criadas as condiciies tacnicas a materials para uma

gest4o adequada do parque rnarinho a crlar, embna dente das maiores diflculdades qua esta

suscita.
0 Conselho de Ilha alerta ainda para a necessidade de conwtibillzar a proteccio destas

areas marinhas a dos recursos a alas ass ociados, corn as actividades econOmicas

exploratOrias nestas ,rnesrnas areas a PeCtIrSO.S.N

r._..::..7.±________......_____
ASSEMBLER LEGISLATIVA DA

Data;

L
REGIAO AUTONOMA DOS ACORES

ARQUIVO

o
Entrada__ ip 6 8 _____ Prc N9 fe_2......

_04/Z_ i 0-...C:: 

_....__.........__jAnexot 0 criunclado.

— Ruaa Sào-F-r--irTc-rs-c73- 9930 Lgies do Pico - Telefone 292679766---FiX-292679-710
 Email:crnIpicodmall.teiepac.pt

Corn os melhores cumprimentos.

0 Presidente d 3 nselho,

Claudio Jose Comes Lpes

CL/SO
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Exmo. Sr. Presidente do C;omissao de Assuntos

Parlamentares, Ambiente e Trabalho, da Assembleia

Legislativa da Rego AutOnoma dos Acores.

0 Conselho de liha de Santa Maria na sua reuniao ordinária do dia 2.5 de Maio de 2011, decidiu

emitir o seguinte Parecer sobre a Proposta de Decreto Legisiativo Regional n° 9/2011 —

"Estrutura o Parque Marinho dos Acores', conforme sua solicita0o:

Numa analise global concordamos corn o proposto, 4 urn document° quo vem reforr,ar a

importancia estrategica internacional dos Acores atraves do seu espaco marinho, vincando qua a

Regiao 4 connecedora dos suas areas MaiS ricas e sensiveis. Tambem concordamos corn as

areas quo sao integradas no Pardue Marinho dos Acores no Ambito desta proposta de DLR

No quo se reface responsabilidade de gestäo de Areas Marinhas Protegidas sitas em äguas

lntemacionais, a ajuizat pela defente e ineficiente fiscalizacao evidenciada dos aguas

territorials (corno o exemplo flagrante dos Formigas e Dollabarat), consideramos quo os Aoores

no disp6em de meros logisticos e humanos pars dar uma eficaz resposta a essa pretensao

juridica. E nosso entendimento quo corn esta proposta ha uma assuncao de &verses

competéncias pea Região, sendo nossa consideracao quo as mesmas apenas faro sentido em

questOes de Ambiente;

Jamais se podera efectuar uma boa gestao sem rigorosa fiscalizac5o e oonstitui urn enorme

vazio nao constar nc documento urns Unica rnencao a fisc,alizagao, para a observancia dos

objectivos e operacionalizacao das medidas rale assurnidos.
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Dada a sua grande abrangência geogratica, tern a RegiAo capacidade para fiscalizacao de todas

as Reservas Naturais Marinhas?

Esta prevista urna gestto partilhada coin o Govern° da Republica, designadamente corn as

males de fiscalizacSo da responsabilidade da Mantilla?

Nao concordarnos, rnuito menos na actual conjuntura econOmica, que para a gestao do Parque

Marinho dos Acores seja criada uma nova estrutura Directiva que tart acrescimos de custo

Regi5e, quando existe nos Acores urn Departamento Govemamental para os Assuntos do Mar,

que dispOes de plenas condicbes logIsticas e nurnanas para assumir essa incumbência,

Finalmente consideramos que a integracAo das Areas Marinhas Protegidas no POEMA — Plano

de Ordenamento Especifico do Espace Maritime dos Acores, qua é urn instrumento generalista e

de "macro gestaa", sem considerar pianos especificos de actuac-ao, no auspicia uma gestäo

eficaz da cada urn das areas, tendo em conta as alas caracterfsticas amblentais Kepi-las e

necessidades particularizadas.

Vila do Porto, 29 de Maio de 2011

Corn os melhores cumprimentos

0 Presidente dp Conselho de ilh

ASSEMBLEIA LEGISLATI VA\ DA
REGIAO AUTONOMA DOS ACORES

A RQUIVO
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Universidade dos Acores
Departamento de Oceanografia e Pescas

Exmo. Senhor
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Assunto: Parecer Proposta de Decreto legislativo regional re 9/2011-"estrutura o

Parque Marinhos dos Acores"

Reiativamente ao document° em causa tenho a informar que o Departamento de Oceanografia e

Pescas da Universidade dos Acores acompanhou de pert° a preparacao da proposta de DLR. Ac

longo de varios anos temos vindo a apoiar a fundamentacdo cientifica conducente a mplementacao

de areas rnarinhas protegidas na Regiao dos Acores, as quais recentemente foram agiutinadas no

decreto da Rede de Areas Protegidas dos Acores (DLR 5/2007/A) e na presente proposta de Parque

Marinho dos Acores.

Na ocasiao nao importa se o mesmo ê perfeito ou não, ate porque o mesmo contOm artigos que

prevéem a sua adaptabilidade.

Na minha opinitio este document° dove ser aprovado na sua versa° atual. Passaram quase 10

anos relativarnente as propostas para a protecao dos &tics hidroterrnais (2002), que entretanto

prosseguiram para a OSPAR, a par de sitios como o monte submarino Sedio e o Banco D. Joao de

Castro (parte do qual 6 sitio Natura 2000). Ao long° destes anos houve diversos eventos de

discussão pUblica, envolvendo os principals utilizadores que concordaram corn os pressupostos para

a designacao e gestao de sitios singulares.

o enquadramento juridic°, que ao longo dos anos sofreu diversas modificagOes, a mais recente das

quais a baseada no sistema de classificactlo 1UCN, atrasou, do meu ponto de vista, 0 process° para

la do que seria necessario e aconseihavel.

E corn grande expectativa que esperamos a criacao legal de diversas Areas Marinhas Protegidas

incluidas na proposta do Parque Marinho dos Acores. Espero vivamente que o mesmo acotha o apoio

Universidade dos Acores — Departamento de Oceanografia e Pescas
Rua Prof Doutor Frederico Machado n° 4-9901-862 Horta
Telefone: 292 207800	 Fax. 292 207811	 cidoDijac..21
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e consenso dos diversos utilizadores e instituicOes que sobre o mesmo se vao pronunciar, assim

como o apoio dos deputados da ALR dos Acores.

Como os melhores cumprimentos, mantenho a minha inteira disponibilidade pars apoiar no que

eventualmente for considerado Obi

0 DIRECTOR

Ricardo Serrào Santos
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CONSELHO DE ILHA DA GRACIOSA

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA
9880-262 SANTA CRUZ DA GRADIOSA - ACORES

Exmo. Senhor
Presidente da Cornissao

Hernani Jorge
Rua Marcelino Lima

9901-858 Fforta

Santa Cruz da Graciosa, 30 de Maio de 2011

Aszunte: Parecer eserito sabre a preposta de Deorete Legislative Regional n° 9/2011
"Estrutura o Parque Marinho dos Acores"

o eenselho de llha da Graciese, reunido a 27 de Maio de 2011, deu a pareeer positive

a referida proposta.

Corn as rnethores ournprimentes,

0 presklente do Conzialho de ilha

Carlos Silveira do Canto Brum

ASSE.MBLEIA LEGISI AT1VA DA
REGiA0 AUTONGMA LOS ACORES I

AROUIVO
Entrada 	 1 9 6 Z Prce. N /  e_ 
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Fatima Santos

De:	 tvianuela Rosa
Enviado: segunda-feira, 30 de Maio de 2011 16:19

Para:	 arquivo

Ass unto: FW: Parecer - Parque Marinho dos Acores

De: Hernani Jorge
Enviada: segunda-felra, 30 de Maio de 2011 16:14
Para: ca pat
Cc: app
Assunto: FW: Parecer Parque Marinho dos Acores

De: Antonio Maio [antonio.malo@cemah.pt ]
Enviado: segunda-feira, 30 de Maio de 2011 15:53
Para: Hernani Jorge
Assunto: Parecer - Parque Marinho dos Acores

o CI da Terceira, em reunrao ordinaria no dia 30 de Maio, na Praia da VitOria„ decidiu por unanimidade,
emitir parecer favoravel a proposta de DLR estrutura o Parque Marinho dos Acores.

Na referida proposta esta contida toda a identificacao e limites das areas marinhas protegidas situadas

dentro da ZEE e tambem fora da referida zona, sendo de salientar que a metodologia adoptada segue

criterios cientificos de indiscutIvel valia e respeita compromissos internacionais do prOprio Pals, como a

convengao OSPAR.

Neste'ambit° e no que implica directamente a Ilha Terceira, temos a evidenciar a proteccao que é dada

ao Banco D. Joao de Castro, quer definindo-o como Reserva Natural Marinha quer na classificagao que

Ihe e dado de Area tvlarinha Protegida, corn os quais este Conselho concorda e incentiva a uma eficaz

proteccao. Alias, o CI faz uma especial recomendacao para que a fiscalizacao seja efectiva e que se

facam as necessarias pressifies junto da Marinha para que o controle seja permanent° e de forma a

operacionalizar tudo aquilo que é proposta no ref :arid° diploma, dando sentido a maxima que nos diz

"de nada serve ter uma boa legislacao, se a mesma no produz eficacia".

Cumprimentos,

Antonio Maio I Director Geral

CA1XA ECONOMICA DA MISERICORD1A DE ANGRA DO HEROISM°
Rua Direica, 118, 9700-066 Angra 00 Heroism()
TEL + 351 295 403 136 FAX + 351 295 401 302
E-MAIL ntcniornaioc6m.3h.D I www.wrmsth_,p1

t expressamente proibido o acesso, cOpia ot, utilizac„clo indevida (Jest-a informagto.

31-05-2011
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PE 13
Associacho de Proautores do Espeues 1Jemers6s dos Avores

0 Presidente da Direccão

n
Jorge Fernando LtifcaIves

Assembleia Legislativa da Regido AutOnoma dos
Acores
Gabinete do Exm°. Sr°. President° da Comissio de
Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho
Rua Marcelino Lima
9901-585 Horta

V/Ref.	 V/Data
	

N/Ref.	 N/Data

2011/126	 30-08-2011

Assunto: Parecer a Proposta de Decreto Legislativo Regional n°. 9/2011

Vimos informar V a .(s) Exma.(s), que a AssociacAo de Produtores de Espêcies

Demersais dos Acores APEDA, em seguimento ao oficio n°. 2837 corn a data de 6 de

Julho de 2011, apOs ter efetuado as devidas diligència, para interpretar as pareceres

juridico - tecnicos mencionados no docurnento, vem por eats meio dar parecer

favor-áv& a Proposta de Decreto Legislativo Regional n°. 9/2011 — "Estrutura o Parque

Marinho dos Acores". Vista que a sua publicacão n5o advèrn perda de zonas de pesca

em que operam as embarcacaes associadas a A.P.E.D.A. e na Região Autanoma dos

Acores tenhamos conhecimento, n5o influencianda o rendimento familiar dos nossos

associados e par representar uma ferramenta válida para uma melhor gest5o da

sustentabilidade dos Oceanos.

Contribuinte: 512069174
Sede: Ediffeio da Lotacor- Cais de St. Cruz da Hortal

9900-172 Horta
Te1efone e Fax: 292 392 180

e-mail: apeda@sapo.pt
www.pescazores.com

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
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