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RELATÓRIO E PARECER SOBRE A PROPOSTA DE DECRETO 

LEGISLATIVO REGIONAL N.º 44/X – PLANO SETORIAL DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO PARA AS ATIVIDADES EXTRATIVAS 

DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 

Capítulo I 

INTRODUÇÃO 

_____________________________________________________________________________ 

A Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho reuniu no dia 19 de 

maio de 2015, na sede da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, 

na cidade da Horta. 

Da agenda da reunião constava a apreciação, relato e emissão de parecer, na 

sequência do solicitado por sua Excelência a Presidente da Assembleia Legislativa, 

sobre a Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 44/X - Plano Setorial de 

Ordenamento do Território para as Atividades Extrativas da Região Autónoma dos 

Açores. A mencionada Proposta de Decreto Legislativo Regional deu entrada na 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores em 18 de novembro de 2014, 

tendo sido enviada à Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho 

para apreciação, relato e emissão de parecer.  

 

Capítulo II 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

_____________________________________________________________________________ 

A iniciativa, originária do Governo Regional, fundamenta-se no disposto no n.º 1 do 

artigo 45.º e na alínea f) do artigo 88.º, ambos do Estatuto Político-Administrativo da 

Região Autónoma dos Açores, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 2/2009, de 

12 de janeiro. 



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho 

 

3 
 

A competência legislativa da Região exerce-se em conformidade com o estatuído nos 

artigos 227.º, n.º 1, alínea a), e 112.º, n.º 4 da Constituição da República Portuguesa 

e nos artigos 37.º, n.ºs 1 e 2, e 57.º, n.º 2, alínea p) do Estatuto Político-Administrativo 

da Região Autónoma dos Açores. 

 

Capítulo III 

APRECIAÇÃO DA INICIATIVA 

_____________________________________________________________________________ 

a) Na generalidade 

A iniciativa indica, a nível preambular, que a exploração de recursos minerais, ao 

incidir sobre recursos do subsolo não aparentes, inamovíveis e não renováveis à 

escala humana, distribuídos geograficamente em função de condições territoriais e 

geológicas, se reveste de especificidades próprias em todo o seu processo, 

incrementadas pelos naturais constrangimentos do sistema insular. A iniciativa, ao 

criar o Plano Setorial de Ordenamento do Território para as Atividades Extrativas 

da Região Autónoma dos Açores (doravante PAE), tem por objeto o ordenamento e 

gestão integrada da atividade de extração de recursos minerais não metálicos na 

Região, assentando no princípio de que os materiais geológicos em apreço são 

estratégicos para o desenvolvimento da Região.  

Pretende a iniciativa, desse modo, desenvolver uma estratégia regional para o setor 

extrativo, compatibilizando a atividade de exploração de recursos minerais não 

metálicos com a valorização dos valores ambientais e paisagísticos e com o 

desenvolvimento socioeconómico.  

A iniciativa dispõe, igualmente a nível preambular, que o PAE “desenvolve e 

territorializa as normas específicas no Plano Regional de Ordenamento do Território 

dos Açores”, vertido no Decreto Legislativo Regional n.º 26/2010/A, de 12 de agosto, 

definindo estratégias e políticas específicas aplicadas concretamente ao setor da 

indústria extrativa, através de definição de um conjunto de normas orientadoras a 

observar na Região e o âmbito local de cada ilha, através da delimitação de Áreas de 
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Integração Ambiental e Paisagística (AIAP) e de Áreas de Gestão (AG), constantes 

das plantas de ordenamento definidas para cada espaço insular, acompanhadas por 

normas específicas.  

Mais se refere que pesaram na apresentação do PAE o Parecer final da Comissão 

Consultiva que acompanhou a elaboração do Plano, os resultados da discussão 

pública (que decorreu entre 27 de maio e 12 de julho de 2013, bem como a conclusão 

da versão final do plano e do relatório ambiental.  

b) Na especialidade 

Na análise na especialidade foram sugeridas à Comissão, pelo Governo Regional, as 

seguintes propostas de alteração, que foram adotadas pelo Partido Socialista, tendo 

os Grupos Parlamentares do PSD e do CDS/PP e a Representação Parlamentar do 

PCP manifestado a sua abstenção com reserva para plenário em relação às mesmas: 

Os artigos 3.º e 6.º da Proposta de Decreto Legislativo Regional nº 44/X passam a ter 

a seguinte redação: 

“Artigo 3.º 

[…] 

1. […] 

a) […] 

b) […] 

c) […] 

d) […] 

e) […] 

f) […] 

g) […] 

h) […] 

i) Plantas de Condicionantes, por ilha, que possuem caráter indicativo, em anexo ao 

presente diploma; 

j) […] 

 



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho 

 

5 
 

2. […] 

 

Artigo 6.º 

[…] 

1. […] 

2. […] 

a) […] 

b) […] 

c) […] 

d) Aferir, avaliar e transpor os limites das Áreas de Gestão, que no PAE são 

indicativos, tendo em conta as condicionantes à atividade extrativa, bem como o 

disposto nas Normas Gerais e Específicas definidas, no âmbito dos planos municipais 

de ordenamento do território; 

e) Efetuar a avaliação e transposição dos limites das Áreas de Gestão de forma 

fundamentada e com a devida ponderação, adaptando a diferença de escalas de 

abordagem, com ajustes devidamente fundamentados, em respeito pelas 

condicionantes à atividade extrativa, designadamente servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública existentes como interdições ou condicionantes da 

atividade extrativa à escala de um plano diretor municipal; 

f) […] 

g) […] 

h) […] 

i) […] 

j) […] 

k) […] 

 

3. […] 

4. […] 

5. […] 

6. […]”. 
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O Anexo I, a que se refere a alínea b) do artigo 3.º da Proposta de Decreto Legislativo 

Regional nº 44/X passa a ter a seguinte redação: 

 

“ANEXO I 

[…] 

1. […] 

1.1. […] 

1.2. […] 

1.2.1. […] 

NG5. […] 

NG6. […] 

NG7. […] 

a) […] 

b) Exclusão de áreas interditas como tal identificadas nas plantas de condicionantes, 

que possuem caráter indicativo, decorrentes de servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública, de regimes definidos nos Instrumentos de Gestão 

Territorial (IGT) ou outras interdições, designadamente: 

i. Servidões administrativas e restrições de utilidade pública, como são os casos da 

Reserva Ecológica (RE), Rede Natura 2000 (RN2000), Domínio Público Hídrico 

(DPH) e outras áreas classificadas; 

ii. […] 

iii. […] 

iv. […] 

v. […] 

c) Exclusão ou avaliação da possibilidade de desenvolvimento de atividade extrativa 

condicionada mediante critérios / pré-requisitos nas áreas condicionadas à extração 

e de acordo com o definido na NG11, nomeadamente: 

i. […] 

ii. O regime de Reserva Ecológica (RE); 

iii. [corresponde ao ponto ii. da proposta] 

d) […] 

e) […] 
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f) […] 

g) […] 

NG8. […] 

NG9. […] 

NG10. […] 

NG11. Relativamente às áreas de extração a licenciar nas AG (quer sejam áreas pré-

existentes não licenciadas que iniciem o processo de licenciamento, quer sejam áreas 

extrativas abandonadas que serão reativadas, quer sejam novas áreas de extração) 

cujas áreas de implantação se localizem/sobreponham a áreas identificadas com 

condicionantes associadas a RAR, RE, hidrogeologia (áreas de recarga preferencial 

e/ou vulnerabilidade à poluição muito elevadas), áreas de sensibilidade visual muito 

elevada e geossítios prioritários, os respetivos projetos submetidos a licenciamento 

devem integrar os seguintes elementos, conforme a condicionante afetada: 

a) […] 

b) RE: O regime de RE permite, mediante determinadas condições, a localização de 

áreas de atividade extrativa em solo afeto a RE. Assim, pode ser autorizada a 

instalação de áreas de extração em AG que se localizem sobre áreas de RE desde que, 

com a entrega do Plano de Pedreira seja assegurada a drenagem dos terrenos 

confinantes e em sede de Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP), se 

considerem salvaguardadas a recuperação e reposição ou melhoria das condições 

anteriormente existentes. A adequabilidade do Plano de Pedreira e do PARP 

proposto para essa condicionante é validada pela entidade da administração regional 

com competência em ordenamento do território; 

c) [corresponde à alínea b) da proposta] 

d) [corresponde à alínea c) da proposta] 

e) [corresponde à alínea d) da proposta] 

[…] 

NG12. […] 

NG13. As novas AG, a expansão das AG existentes e a relocalização das AG 

existentes apenas podem abranger espaços não interditos à atividade extrativa, de 

acordo com as plantas de ordenamento e atendendo às condicionantes à exploração, 

sendo os seus limites e área máxima a afetar determinados percentualmente de 
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acordo com o Mecanismo de Reforço Limitado. Conforme determinado na NG15, a 

ponderação e criação de novas AG, expansão de AG existentes e relocalização de AG 

existentes são da responsabilidade das entidades da administração pública 

competentes em matéria de ordenamento do território e em matéria da 

regulamentação, licenciamento e fiscalização da atividade industrial. 

NG14. […] 

NG15. […] 

NG16. […] 

1.2.2. […] 

1.2.3. […] 

1.2.4. […] 

1.2.5. […] 

1.3. […] 

1.3.1. […] 

NG22. […] 

a) Servidões administrativas e restrições de utilidade pública, como são os casos da 

Reserva Ecológica (RE), Rede Natura 2000 (RN2000), Domínio Público Hídrico 

(DPH) e outras áreas classificadas; 

b) […] 

c) […] 

d) […] 

e) […] 

f) […] 

NG23. […] 

NG24. […] 

1.3.2. […] 

1.3.3. […] 

1.3.4. […] 

1.3.5. […] 
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1.4. […] 

1.5. […] 

1.5.1. […] 

NG56. Os espaços interditos à indústria extrativa encontram-se delimitados nas 

plantas de ordenamento do PAE, e com caráter indicativo, nas plantas de 

condicionantes. 

NG57 […] 

a) Servidões administrativas e restrições de utilidade pública, como são os casos da 

Reserva Ecológica (RE), Rede Natura 2000 (RN2000), DPH e outras áreas 

classificadas; 

b) 

c) 

d) 

e) 

f)    

NG58. […] 

1.5.2. […] 

1.5.3. […] 

1.5.4. […] 

1.5.5 […] 

1.6. […] 
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2. […] 

 

Capítulo IV 

CONTRIBUTOS DE OUTRAS ENTIDADES 

_____________________________________________________________________________ 

 

a) Primeira audição do Secretário Regional da Agricultura e Ambiente  

A Comissão procedeu à audição do Secretário Regional da Agricultura e Ambiente 

na sua reunião de 30 de janeiro de 2015. 

Iniciou o Governante por afirmar que o diploma em questão é dotado de alguma 

complexidade e que, na essência do Plano em questão, que estávamos a tratar de um 

instrumento de gestão territorial que estava incluído no regime jurídico do PROTA, 

sendo um Plano de Ordenamento a nível das atividades extrativas. Informou que o 

mesmo contém normas gerais e específicas, identificando as diversas áreas 

consolidadas para a extração de recursos, exigindo uma ficha técnica por cada 

exploração. Referiu igualmente que a estratégia para o setor extrativo tinha a ver 

com a maximização do aproveitamento de recursos e a integração e valorização no 

respeito pelos valores ambientais. Afirmou ainda ter como objetivo a 

compatibilização das atividades extrativas com os princípios ambientais. No 

respeitante à promoção e exploração funcional dos recursos não metálicos, referiu 

que se pretendia efetivamente a salvaguarda desse tipo de recursos. No respeitante 

à recuperação de áreas paisagisticamente degradadas, informou que se pretendia 

fomentar o conhecimento associado a toda aquela problemática. Informou ainda o 

Governante que eram definidas quatro grandes áreas territoriais, definidas nas 

plantas de cada uma das ilhas, que correspondiam às áreas preferenciais de extração 

dos diversos tipos de recursos. Foi ainda referido pelo Governante que todas as ilhas 

da Região foram abrangidas na compleição do diploma. Referindo-se às áreas de 

integração ambiental e paisagística, informou que eram áreas onde naquele 

momento existia exploração mas que no futuro deviam ser paulatinamente extintas 

e que as explorações atualmente licenciadas poderiam continuar a exercer até à 
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extinção das suas licenças. No respeitante às não licenciadas e que não exerciam a 

sua atividade, informou ou Secretário que as mesmas devem ser extintas. Referiu 

ainda estarem previstos espaços interditos à atividade extrativa, em que não era de 

todo permitido desenvolver atividade extrativa e que os mesmos eram definidos nas 

diferentes ilhas por via das condicionantes ambientais. No respeitante aos espaços 

não interditos à atividade extrativa, indicou serem áreas onde poderia haver 

necessidade de desenvolver uma atividade daquela natureza. Especificando, referiu 

que, havendo condições ambientais que o permitissem, perante um estudo detalhado, 

que se permitia que aquelas áreas pudessem ser licenciadas. Indicou que tal permitia 

flexibilidade ao Plano e a eventuais situações que pudessem surgir. Informou ainda 

haver também o mecanismo de reforço limitado, que permitia a delimitação de novas 

áreas de gestão, expansão das existentes e/ou a sua relocalização, desde que os 

estudos e a regulamentação fosse respeitada, de forma a que este não fosse um Plano 

fechado e que se permitisse este tipo de intervenção. Referindo-se ao historial do 

Plano, informou que o mesmo tinha sido mandado elaborar por resolução do Conselho 

de Governo em 2009, tendo havido um primeiro projeto GEOAVALIA adjudicado ao 

INOVA, onde havia sido feita uma análise de toda a questão. Referiu ainda que mais 

tarde havia sido feito um concurso público, referindo que questões processuais 

tinham havido que atrasaram o processo em 6 meses, dada a complexidade do 

processo que envolveu trabalho em todas as ilhas. O Governante referiu ainda que o 

facto de aquele ser um projeto inovador, que tal fez com que não houvesse um 

processo comparativo, tendo que ter sido feito um levantamento inicial em todas as 

ilhas, ouvindo todos os players naquele processo. Informou ainda que foram 

desenvolvidas reuniões de trabalho com todas as Câmaras da Região, tendo sido 

remetida uma proposta de Plano a todas as autarquias, com um período de discussão 

pública em 2013, tendo igualmente sido efetuadas sessões de esclarecimento em 

Santa Maria, Terceira e Faial. Mais referiu que foram realizados workshops sobre 

esta temática em todas as ilhas da Região, tendo havido o cuidado de ouvir todos 

intervenientes. O Secretário informou ainda a Comissão que o Plano obteve a 

concordância de todos os agentes do setor e, tendo a AICOPA acompanhado todo o 

processo, havia manifestado igual concordância com o resultado final. O Governante 

referiu ainda que tinha havido a cautela de envolver todas as partes para que o 
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resultado final estivesse em consonância com a preservação dos valores ambientais, 

com o estabelecimento de regras para o desenvolvimento desta atividade. Mais 

informou que estavam salvaguardadas as atividades que já estavam licenciadas e 

que era naquela perspetiva que o Plano surgia.  

Tomando a palavra, o Deputado Félix Rodrigues, do CDS/PP, colocou a questão da 

recolocação das indústrias extrativas, no sentido de não ter percebido o conceito, 

questionando se uma vez que, existindo uma indústria extrativa num determinado 

local, existiria uma nova licença ou novo estudo de impacte ambiental. No âmbito da 

realização do Plano, questionou por que motivo não foi feita uma adjudicação direta 

à Universidade dos Açores, que normalmente naqueles casos se acabava por fazer 

por subcontratação. Mais questionou que áreas governativas foram envolvidas e que 

programas de desenvolvimento ou políticos foram avaliados naquela avaliação 

ambiental estratégica.  

O Deputado Luis Rendeiro, do PSD, afirmou que considerava que o Plano é 

importante e que fazia falta, dado que a atividade extrativa era complexa e com 

significativos impactos ambientais. Mais afirmou que o que se lhe parecia 

preocupante era a capacidade que a Região tinha de implementar e fiscalizar a sua 

implementação. Considerou que aquela era uma chamada de atenção para que 

houvesse cuidado na fiscalização. Dando como exemplo a importância ambiental e as 

características do Concelho do Nordeste e havendo outras zonas de atividade 

extrativa, questionou se seria mesmo necessário estar a licenciar atividade extrativa 

naquela zona, podendo ser potenciadas outras que existissem noutros sítios, 

potenciando dessa forma o Nordeste. 

O Deputado José Contente, do PS, realçou o trabalho aturado e dialogante que havia 

sido feito pelo Governo Regional para a execução daquele trabalho e que tinha 

naquele momento uma nova atualidade, com a então recente audição da República 

respeitante ao Licenciamento Único Ambiental, referindo que o diploma em análise 

tinha nova atualidade porque cumpria um dos princípios que estavam no nosso 

Estatuto e o exercício das nossas competências estatutárias, considerando que era 

útil que o Plano em apreço chegasse também por aquele motivo. Referindo-se à 
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audição da República, referiu que, enquanto a Região tinha estado a fazer o seu 

trabalho solidamente, o Governo da República exigia pareceres em menos de 20 dias, 

apressadamente, considerando que os pedidos de pareceres urgentes era um 

desrespeito sistemático da República para com os Açores. Mais acrescentou que o 

Plano então em apreço vinha a tempo e em tempo de resolver uma questão que 

pendia nos Açores e também alguma tentativa de ingerência nacional que o PS 

considerava que havia nesta questão. Reforçou que o que o PS queria realçar era 

efetivamente a utilidade do diploma e também a capacidade que o mesmo iria ter 

para manter sustentável uma situação que, até então, em algumas ilhas, carecia de 

regulamentação, sendo que poderiam haver feridas abertas em algumas situações, 

dando a Ribeira do Facho em Santa Maria como exemplo. 

Retorquindo ao Deputado Félix Rodrigues, do CDS/PP, o Secretário Regional afirmou 

que, no respeitante à relocalização das industrias, existia no Plano um chamado 

“mecanismo de reforço limitado” que era no fundo, a previsão da forma de garantir a 

possibilidade de, no fundo, se poderem delimitar novas áreas de gestão ou expansão 

das atuais ou de relocalização das atuais áreas de gestão, não das indústrias. Mais 

informou que daquele conceito estavam excluídas todas as áreas interditas. Mais 

afirmou que aquele processo necessitava de ser avaliado e ponderado e que, a haver 

relocalização ou alargamento permitir-se-ia que naquela nova configuração, se 

licenciasse as indústrias extrativas. No respeitante à questão da adjudicação direta 

à Universidade dos Açores, referiu o Governante que a adjudicação que havia sido 

feita tinha decorrido de um processo que havia tomado lugar há já algum tempo atrás 

e que provavelmente teria algo a ver com as regras da contratação pública. No 

respeitante às entidades envolvidas e ouvidas, informou o Secretário que, para além 

das que já havia referido, que todos os departamentos do Governo Regional 

relacionados com o Ambiente haviam sido ouvidos. Reportando-se às questões do 

Deputado Luis Rendeiro, do PSD, e referindo-se à capacidade fiscalizadora, afirmou 

anotar e relevar o reparo dado que era importante que no desenvolvimento do Plano 

fosse fundamental que assim fosse. Afirmou que se tratavam de processos morosos e 

não havia outra forma que não aquela de proteger as indústrias em questão e que 

tudo o que esta consagrado no Plano tem aquela componente, protegendo as áreas de 
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proteção e as áreas paisagísticas futuras. Afirmou ainda que a fiscalização será feita 

através da Inspeção Regional do Ambiente e das forças de intervenção responsáveis 

por aquela matéria.  

b) Audição da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores 

Na reunião de 01 de abril de 2015, foi ouvido o Presidente da AMRAA. Iniciou a sua 

intervenção por indicar que a matéria em questão já datava de há algum tempo, 

tendo sido realizada uma primeira reunião onde se havia definido três fases de 

trabalhos [a), b) e c)]. Referiu ainda que a AMRAA havia sempre sido consultada em 

todo o processo e que se havia sempre pronunciado quando instada. Informou o 

Presidente da AMRAA que o procedimento habitual era a distribuição do processo 

pelos 19 municípios, tendo posteriormente a AMRAA concentrado os contributos das 

diferentes Câmaras Municipais, tendo-as depois transmitido à Comissão de 

Acompanhamento. Transmitiu à Comissão que, na Fase a), apenas o Município do 

Nordeste havia apresentado reparos e que outros municípios haviam dado o seu 

contributo na Fase b), o mesmo voltando a verificar-se na Fase c). Referiu que todos 

aqueles contributos foram reencaminhados para a Comissão de Acompanhamento 

por via eletrónica e via postal. Mais indicou que a totalidade dos contributos dos 

municípios foram integralmente acolhidos antes da aprovação do Plano em sede da 

Comissão de Acompanhamento. Afirmou que, por parte da AMRAA, a partir do 

momento em que todos os contributos dos municípios haviam sido acolhidos, a 

posição era de total concordância. Salientou que um aspeto referido por quase todos 

os municípios havia sido o alerta para a necessidade de conservação e requalificação 

das zonas de extração entretanto abandonadas, tendo sido manifestada preocupação 

relativamente ao estado em que ficavam muitas das zonas de extração na altura em 

que ficavam concluídas, onde nem sempre havia a preocupação de fazer iniciativas 

de requalificação destas zonas. 

Tomando a palavra, o Deputado Luis Rendeiro, do PSD, afirmou registar os 

contributos que vários municípios haviam dado e o facto de os mesmos terem sido 

acolhidos. Reportando-se aos pareceres recebidos relativamente ao diploma em 

análise, afirmou o Deputado que tinha algumas dúvidas que se prendiam com o facto 
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de alguns deles levantarem muitas questões no que dizia respeito a áreas de 

crescimento das explorações, à requalificação, extração de saibros e bagacinas, bem 

como pela manifestação da dificuldade de consulta dos mapas, considerando ser, 

desse modo, difícil fazer algumas interpretações. Mais afirmou que, no caso 

particular da ilha Terceira, algumas das zonas de extração de inertes levantavam 

algumas questões, salientando a situação de Porto judeu, onde a extração de saibros 

exigiria, no seu entender, uma posterior requalificação profunda. Referiu ainda a 

zona do Cabrito, considerando-a muito sensível a nível ambiental e onde já se 

situavam pedreiras pertencentes a grupos privados.  

Em resposta, o Presidente da AMRAA referiu que a matéria seria analisada, na ilha 

Terceira, no seguinte dia 6, afirmando que, em relação aos dois municípios em 

questão, que eram as entidades que detinham os instrumentos de gestão urbana, os 

quais também se enquadram e se cruzam com a matéria em questão, aos mesmos foi 

dada, por três etapas, a possibilidade de se pronunciarem. Mais referiu que não 

estava habilitado nem tinha os conhecimentos profundos para tecer qualquer tipo de 

comentário relativamente à situação específica de Angra do Heroísmo. Mais referiu 

que, na qualidade de Presidente da AMRAA, teria que colocar as questões 

exatamente como elas eram: tendo havido três etapas em que havia sido possível aos 

municípios proporem alterações e tendo aquelas sido salvaguardadas, que não 

poderia fazer juízos de valor se os municípios fizeram ou não adequadamente o seu 

trabalho em relação às zonas em apreço. Afirmou ainda que aquele havia sido um 

processo bem conduzido na perspetiva da participação das Câmaras Municipais,  e 

que a questão que se havia colocado em relação na primeira fase, do software em que 

o Plano estava feito, de modo a que pudesse haver uma análise rigorosa pelos serviços 

técnicos, também havia sido ultrapassada. Afirmou comungar integralmente do que 

se havia dito quanto à necessidade de encontrar mecanismos de salvaguarda das 

zonas abandonadas ou em fase de utilização e que o instrumento em apreço ficaria 

penalizado se não se salvaguardasse um modelo de enquadramento e conservação, 

que garantisse a proteção dos ecossistemas circundantes. Mais afirmou que no 

momento presente se estava num ciclo completamente distinto, onde antes se havia 

vivido cerca de 10 a 15 anos de pressão por parte da construção civil sobre estas 
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zonas, e que no momento estar-se-ia numa outra etapa. Relativamente ao Conselho 

de Ilha do Pico, afirmou não conhecer em pormenor o que se pudesse ter passado 

relativamente à matéria em apreço e que, aquando da auscultação da AMRAA, os 

três municípios da ilha do Pico haviam sido sempre consultados e em nenhuma das 

três fases fizeram chegar qualquer obstáculo. 

Retomando a palavra, o Deputado Luis Rendeiro, do PSD, afirmou que o Conselho 

de Ilha do Faial havia manifestado preocupação e levantado a questão do aumento 

da área de crescimento da área de extração pedreira, questionando o presidente da 

AMRAA se aquele tinha conhecimento de situação. 

Em resposta, o presidente da AMRAA informou que não tinha havido, em relação à 

comunicação feita à AMRAA por parte do município da Horta, qualquer questão 

relacionada com aquela matéria, o que não significava que, no âmbito do próprio 

Conselho de Ilha, que ia muito para alem dos municípios, e onde o debate era muito 

mais vasto, tal pudesse ter sido suscitado, afirmando que não tinha conhecimento se 

no âmbito daquele Conselho de Ilha o município da Horta se havia associado de 

forma relevante ao parecer final que havia sido feito. Reafirmou que em nenhuma 

das fases havia chegado à AMRAA qualquer observação por parte do município da 

Horta naquele sentido.  

c) Segunda audição do Secretário Regional da Agricultura e Ambiente 

O Secretário iniciou a sua intervenção por referir que o Plano em questão tinha 

alguma complexidade e dadas as características muito técnicas do que haviam sido 

as dúvidas suscitadas pelos Conselhos de Ilha, havida entendido que seria mais 

esclarecedor e mais detalhado facultar a todos os deputados um memorando com 

considerações do que foram as apreciações dos CI e de algumas outras entidades, 

tendo o mesmo sido enviado à Comissão e distribuído pelos seus membros. Relevando 

as questões dos Conselhos de Ilha, referiu o Governante que algumas se salientavam 

pela pertinência e repetibilidade, merecendo, assim, destaque. Referiu que, da 

apreciação dos Conselhos de Ilha se verificava que existiam alguns equívocos 

relativamente àquilo que eram áreas previstas no plano e as não previstas. Indicou 

que outras matérias também relevantes (mas que eram matérias que deviam 
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claramente ser discutidas no âmbito da revisão do regime jurídico de revelação e 

aproveitamento de massas minerais na Região Autónoma dos Açores 

(RJRAMMRAA), vertido no Decreto Legislativo Regional n.º 12/2007/A, de 5 de 

junho, que resolva um conjunto muito significativo de questões relativamente às 

áreas de gestão, bagacinas e areão, saibreiras, traquito e ignimbrito, etc. e 

preocupações no âmbito dos mecanismos de recuperação ambiental e paisagística 

que funcionem efetivamente. Mais referiu o Secretário que o Conselho de Ilha do 

Faial havia levantado uma questão relativa à exploração da Pedreira das Terças, que 

ficava condicionada pela redação do PAE e que que poderia contornar-se a questão 

com propostas de alteração. Há tb uma referencia ao prazo que é concedido por 90 

dias para adaptação dos Planos Municipais de Ordenamento do Território e Planos 

Diretores Municipais ao PAE, referindo também que devia ser permitida a ampliação 

de pedreiras existentes em espaços interditos e que a percentagem do mecanismo de 

reforço limitado deveria ser de 15%. Afirmou ainda que existiam alguns aspetos a 

nível de cada ilha que merceiam esclarecimento. No respeitante às questões 

levantadas pelo Conselho de Ilha de Santa Maria, de que as áreas de gestão eram 

insuficientes, esclareceu o Secretário que as áreas de gestão haviam sido definidas 

tendo por base a manutenção das Áreas Prioritárias para a Gestão dos Recursos 

Minerais do Plano Regional de Ordenamento do Território dos Açores (PROTA). Mais 

referiu que Santa Maria tinha três áreas de gestão: uma relacionada com a zona do 

“Pico do Facho”, que havia sido ampliada e onde havia uma perspetiva de 

crescimento daquela área de gestão, não parecendo que fosse um problema 

impeditivo.   

Mecanismo de Reforço Limitado - até + 20% da área licenciada à data da aprovação 

do PAE 

Indicou que o PAE, na sua redação atual, era um diploma versátil pois definia regras 

com coerência que definiam também mecanismos que no respeito por aquelas 

questões permitiam flexibilidade e o satisfazer das necessidades dos mercados 

daqueles inertes. Mais referiu que, em Santa Maria, havia a necessidade de serem 

licenciados locais para mercado de bagacinas e areão. No respeitante ao mecanismo 

de recuperação ambiental e paisagística, referiu que o PAE previa duas Áreas de 
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Integração Ambiental e Paisagística (AIAP), visando minimizar o impacte ambiental 

e paisagístico decorrente da existência de explorações abandonadas e/ ou desativadas 

e não recuperadas e que, para as explorações de massas minerais localizadas fora 

das AIAP, o PAE previa ainda a existência de dois mecanismos: o Plano de 

Recuperação Ambiental e Paisagística de Atividades Extrativas Não Licenciadas e 

Abandonadas e a Hierarquização da Recuperação das Áreas de Atividade Extrativa 

Abandonadas Atendendo à Sensibilidade Visual, prevendo-se também a criação de 

uma Bolsa de Recuperação de Passivos Ambientais. No respeitante à reabertura da 

pedreira do Anal, referiu que o mesmo integra as três áreas de gestão de Santa 

Maria. Referindo outra questão que considerou transversal, referente à necessidade 

ou efetividade dos 90 dias para a adaptação, referiu que o Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial dos Açores previa prazo máximo de 90 dias e que, 

terminado esse prazo, os municípios ficam automaticamente impossibilitados de se 

candidatar a programas operacionais de financiamento comunitário ou regional. 

Relativamente à ilha do Faial e especificamente à Pedreira das Terças, referiu que o 

PAE, através da respetiva Planta de Condicionantes, apontava para a interdição à 

atividade extrativa e de exploração de recursos minerais em todas as áreas de 

Reserva Ecológica (RE), mas que o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional 

era mais permissivo; o que tinha suscitado a necessidade de pensar e encontrar uma 

solução que permitisse encontrar maior flexibilidade em relação à matéria. Sendo 

assim, referiu o Secretário que, o Governo Regional havia proposto algumas 

alterações ao diploma exatamente explicitando que aquelas plantas de 

condicionantes tinham um caráter meramente indicativo e não proibitivo. No 

respeitante à ampliação de pedreiras existentes em espaços interditos, explicitou o 

Secretário que o que estava no PAE resultava de avaliações feitas no decorrer da 

elaboração do mesmo e que aquele assunto não deveria ser alterado.  

Reportando-se às questões suscitadas na ilha das Flores, aos aspetos que tinham a 

ver com o facto de não ser possível operar mais do que uma exploração em 

simultâneo, referiu o Secretário que não se lhe afigurava nefasto dado que o 

funcionamento da questão em apreço não era como se a configuravam e que podia 

haver várias explorações na mesma área de gestão. Referiu que duas áreas eram 
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efetivas e que lhe parecia que que, para além de existirem áreas de gestão que 

permitiam o funcionamento normal das explorações atualmente existentes, que o 

PAE não inviabilizava mais do que uma exploração na mesma área de gestão. Mais 

indicou que a existência daquelas explorações devia ser regulamentada, 

nomeadamente no que respeita à recuperação das zonas, sendo uma situação que 

estava prevista no RJRAMMRAA e que o PAE previa para a ilha das Flores uma 

Área de Integração Ambiental e Paisagística que também contemplava a 

preocupação do Conselho de Ilha das Flores. Relativamente à possibilidade de ser 

prevista no âmbito do PAE a possibilidade das Câmaras Municipais poderem efetuar 

licenciamentos de pequenas explorações temporárias, referiu que o RJRAMMRAA 

previa exatamente a competência das autarquias no licenciamento de explorações de 

massas minerais de Classe B que se caracterizam por explorações de massas 

minerais a céu aberto que não utilizem explosivos, não utilizem sistema de britagem, 

não utilizem sistema de fabricação de misturas betuminosas, não excedam uma 

profundidade de escavação de 10m, não excedam 15 trabalhadores ao serviço e não 

excedam a potência de 368kW nos meios mecânicos utilizados na exploração. Referiu 

que era possível fazer as autarquias licenciarem estas explorações de acordo com 

aquelas regras.  

No respeitante à ilha do Corvo, no referente à preocupação se as zonas da Coroinha 

e da Lomba da Rosada estavam ou não previstas nas plantas anexas ao projeto do 

PAE, afirmou o Secretário que tal era afirmativo e que a ilha do Corvo tinha duas 

áreas de gestão e que o PAE acautelava aquela preocupação.  

Reportando-se às questões levantadas pelo Conselho de Ilha do Pico, esclareceu que 

a Direção Regional do Ambiente havia disponibilizado à Assembleia Legislativa 

Regional toda a cartografia em formato PDF e com resolução para ser impressa em 

grande formato, desconhecendo se a mesma tinha ou não sido enviada ao Conselho 

de Ilha. Mais indicou que todas as autarquias da Região haviam sido, em dezembro 

de 2012, auscultadas com vista à emissão de um parecer acerca das Fases A, B e C 

do PAE, previamente ao período de Discussão Pública do Plano que decorreu de 27 

de maio a 12 de julho de 2013. 
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No respeitante às questões do Conselho de Ilha da Terceira, relativamente à recolha 

de material geológico que requeira pequenos volumes de material, nomeadamente a 

exploração de obsidiana e similares, referiu o Secretário que tudo aquilo também 

estava regulamentado e que era perfeitamente possível no RJRAMMRAA, havendo 

atualmente enquadramento.  

Relativamente às questões levantadas pelo Conselho de Ilha de São Jorge, 

comparando-se com outras ilhas que tinham menor área geográfica e que depois 

tinham a possibilidade no âmbito do mecanismo de reforço limitado de terem 

crescimentos maiores. Afirmou o Secretário que, relativamente ao mecanismo de 

reforço limitado, a regra havia sido igual em todas as ilhas – partiu-se da área 

licenciada no momento em que acabaram os trabalhos, aplicou-se o fator de 

crescimento de 1,5 e fez-se o cálculo. Referiu que tal não significava que se fosse 

constatada a necessidade de se alterar aquela circunstância, tal pudesse ser 

equacionado mas que aí já necessitaria uma revisão nesta regra do PAE. Mais referiu 

que do ponto de vista do equilíbrio entre ilhas não tinha havido qualquer intenção 

de favorecimento.  

Reportando-se ao parecer da AICOPA, salvaguardou que muitas das questões 

levantadas pelo mesmo já haviam sido explicadas, nomeadamente as relativas ao 

mecanismo de reforço limitado. Referiu ainda que a CCIA também colocava algumas 

questões, parte delas às quais também já havia respondido. No respeitante à 

escassez de áreas de bagacinas, afirmou que se entendia que o PAE concedia 

capacidade às entidades, através do mecanismo de reforço limitado, se aquele 

problema surgisse.  

Tomando a palavra, o Deputado Luis Rendeiro, do PSD, afirmou que, se por um lado 

aquele documento visava evitar várias dentadas na paisagem causadas por pequenas 

zonas de exploração que causam impacto no Ambiente, até porque a sua correção em 

termos paisagísticos e ambientais era complicada, que aquele diploma acabava por 

fechar as explorações e reduzi-las às que já estão e gerar posições dominantes de 

mercado, manifestando preocupação com a livre concorrência. Colocando uma 

questão específica relativamente à ilha Terceira, referiu a questão da existência de 
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uma situação de insolvência de uma empresa que gerou a colocação à venda de uma 

pedreira, não se sabendo que medidas é que havia de acompanhamento da 

exploração daquela zona de extração. Mais referiu que, quer pelas competências das 

autarquias, quer pelo mecanismo de reforço limitado, poderia dizer-se que as 

alterações que iriam ser propostas tornavam aquele documento mais indicativo do 

que proibitivo. No respeitante à ilha do Faial, referiu que, se por um lado se previa o 

crescimento das pedreiras, por outro importava saber como se iria salvaguardar o 

interesse público nas áreas protegidas. Mais considerou que a próxima década não 

seria de tão grande pressão nas áreas de extração. Mais indicou que aquele diploma 

previa a recuperação das zonas de extração entretanto abandonadas e que gostaria 

que aquela recuperação fosse efetiva. Questionou que mecanismos é que o Governo 

Regional teria para salvaguardar aquela recuperação e como é que se atuava em 

terrenos que eram privados. 

Tomando a palavra, a Deputada Graça Silveira, do CDS/PP, reportando-se ao 

parecer da ilha das Flores, afirmou ter ficado na dúvida se aquilo que se tinha dito 

se referia a que a ideia não era fechar (referindo que o documento dizia que seriam 

fechadas quatro e que uma ficaria ativa) ou se seria a mesma que seria explorada 

por diversas entidades. Em relação ao parecer da ilha de São Jorge, afirmou a 

Deputada que no documento não havia ficado claro se os 20% de a área de gestão 

adicional era calculada em relação à área do valor base (AVB) licenciado se era em 

relação à área total da ilha, questão que não sendo clara poderia suscitar o 

sentimento de injustiça revelado pelo Conselho de Ilha de São Jorge em relação, por 

exemplo, à ilha Graciosa, pois já tinham uma AVB menor e tinham a possibilidade 

de um reforço de licenciamento de novas áreas com uma percentagem igualmente 

menor.  

Em resposta, o Secretário Regional afirmou que, dada a natureza do diploma, a 

complexidade do mesmo, partilhava também o entendimento de que aquele devia vir 

a resolver o problema da salvaguarda dos valores ambientais, já que em toda a sua 

génese havia sido muito discutido e muito partilhado para que a versão final fosse 

satisfatória e equilibrada. Mais indicou que o diploma, quando havia sido concebido, 

definia um conjunto de áreas, com regras em que em algumas dessas áreas era 
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interdita aquela atividade, considerando ser um diploma equilibrado e que 

respeitava todos aqueles princípios. Mais referiu que, se fossem necessários mais 

esclarecimentos, remeteria para o memorando que havia sido distribuído aos 

Deputados, considerando que o mesmo explicava de forma detalhada as questões que 

haviam sido levantadas pelos Conselhos de Ilha. No referente às questões levantadas 

pelo Deputado Luis Rendeiro, do PSD, referiu que, relativamente à perceção de haver 

dentadas na paisagem, ao definir-se áreas onde as atividades eram permitidas, 

resolver-se-ia a questão. No respeitante à questão da empresa privada, referiu que a 

mesma teria que naturalmente integrar-se nas regras que estavam definidas no PAE 

e que, se fosse uma área de gestão, poderia continuar a ser com novos proprietários, 

que não era pelo facto de a empresa estar a ter dificuldades que o tratamento seria 

diferente. Relativamente à planta do Faial, referiu que a intenção não era alterar o 

Plano para permitir que tudo fosse possível e que o que se estava a propor era que a 

planta de condicionantes não tivesse um caráter tao restritivo como atualmente 

tinha e que a mesma teria que ser avaliada e apreciada, com caráter mais consultivo. 

No respeitante às zonas abandonadas e forma de recuperá-las, referiu que aquela 

responsabilidade era dos proprietários. No respeitante aos mecanismos, indicou que 

os mesmos teriam que ser regulamentados após publicação do PAE, com outro nível 

de exigências. No respeitante às questões da Deputada Graça Silveira, indicou que, 

no caso concreto da ilha das Flores havia dito que não havia motivos de preocupação 

porque neste momento existiam duas a funcionar mas que poderiam existir quatro, 

nada o impedia. Referiu que qualquer uma delas poderia, no âmbito do PAE, ter a 

sua atividade licenciada e a decorrer na normalidade e que qualquer uma delas 

poderia ter mais do que uma empresa exploradora daqueles materiais. No 

respeitante à questão da regra da comparação, indicou que o ponto de partida não 

era a área da ilha mas sim a área licenciada para exploração de inertes no momento 

em que o PAE havia ficado concluído.  

Retomando a palavra, a Deputada Graça Silveira referiu que, olhando para o 

exemplo do que São Jorge dizia da Graciosa, que São Jorge só tinha uma base 

licenciada de 20 hectares e só podia crescer 15% e que aqueles 15% eram calculados 

relativamente à área total de São Jorge e que, na realidade, estava a sentir-se 
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prejudicado sem realmente o ser. Indicou que a sensação que dava era que aquela 

percentagem era em relação à área em que era possível fazer extração e que aquela 

área de crescimento, como é para fora da área licenciada, tinha a ver com a área da 

ilha. 

Retorquindo, o Secretário afirmou que o crescimento não era em função da área da 

ilha, mas sim em função da área licenciada.  

O memorando de esclarecimento, emanado do Governo Regional, relativo às 

dúvidas suscitadas pelos pareceres recebidos e concernentes ao diploma em análise, 

referido pelo Secretário Regional em sede de audição, vai anexo ao presente 

Relatório e dele faz parte integrante. 

d) Contributo de outras entidades 

Foram solicitados pareceres à AICOPA – Associação dos Industriais de Construção 

Civil e Obras Públicas, à Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, à ALERTA – 

Associação de Escutismo Católico dos Açores, cujos Pareceres se encontram anexos 

a este Relatório e dele fazem parte integrante. 

Foram igualmente solicitados pareceres ao OMA - Observatório do Mar dos Açores, 

à Associação Ecológica Amigos dos Açores, à AZORICA, à SPEA - Sociedade 

Portuguesa para o Estudo das Aves, à Associação "Os Montanheiros”, à Gê-Questa, 

à Norte Crescente – Associação de Desenvolvimento Local, à AZULINVADE - 

Associação Ambiental, à Associação Cultural, Desportiva e Recreativa da Graciosa e 

ao CNE - Corpo Nacional de Escutas, que não se pronunciaram. 

Capítulo V 

SÍNTESE DAS POSIÇÕES DOS DEPUTADOS 

_____________________________________________________________________________ 

O Grupo Parlamentar do PS manifestou-se a favor da iniciativa. 

Os Grupos Parlamentares do PSD e do CDS/PP e a Representação 

Parlamentar do PCP abstiveram-se com reserva da sua posição para plenário. 
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Capítulo VI 

CONCLUSÕES E PARECER 

_____________________________________________________________________________ 

Com base na apreciação efetuada, a Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente 

e Trabalho deliberou, por maioria, com os votos a favor do PS e as abstenções com 

reserva de posição para plenário do PSD, CDS/PP e PCP, emitir parecer favorável à 

aprovação da Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 44/X – Plano Setorial de 

Ordenamento do Território para as Atividades Extrativas da Região Autónoma dos 

Açores. As propostas de alteração apresentadas foram igualmente aprovadas com os 

votos a favor do PS e as abstenções com reserva de posição para plenário do PSD, do 

CDS/PP e do PCP. 

 

Horta, 19 de maio de 2015 

 

A Relatora, 

 

Marta Couto 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

O Presidente, 

 

Francisco Coelho 
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Assunto: 

 

Proposta de Decreto Legislativo Regional – Plano Sectorial de Ordenamento do Território para as 

Atividades extractivas da Região Autónoma dos Açores (PAE)  

Ex.mos Srs. 

 

Na sequência da Vossa solicitação de parecer à Proposta de Plano referida em epígrafe, vimos manifestar posição 

globalmente favorável à mesma, atendendo a que pela primeira vez surge um plano de ordenamento do território 

de natureza sectorial e estratégica, aplicável às nove ilhas da nossa região, que incorpora uma visão de 

desenvolvimento territorial para um sector de actividade económica primária que, por ter como objecto recursos 

geológicos, compreende um conjunto diversos de impactes ambientais. 

 

No global, destaca-se a criação das áreas de gestão que poderão exercer um efeito concentrador dos locais 

adequados às actividades extractivas, esperando-se que seja limitante da sua dispersão pelo território das diversas 

ilhas. 

 

Em termos estratégicos, destaca-se, também, a definição das áreas de integração ambiental e paisagística, nas quais 

se perspectiva a recuperação de passivos ambientais decorrentes de décadas de défice de planeamento e gestão do 

sector que agora é alvo de Plano Sectorial. Julga-se importante assegurar prioridades na recuperação das áreas 

abandonadas de competência das entidades públicas, com destaque particular para as que se localizam em áreas 

sensíveis. 
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desde que não se verifique sobreposição com áreas interditas [Norma Geral (NG) 2, conjugada 

com a Norma Específica (NE) 6, Vol. II – Normas de Execução da Política Sectorial Definida]. 

ii) «(…) no âmbito do mesmo mecanismo, deveriam ser providenciados e licenciados, igualmente, 

locais viáveis para a exploração de bagacinas e areão, o que emerge na ilha, pela sua escassez;» 

COMENTÁRIO: 

Tal como acima mencionado, o PAE prevê, através do Mecanismo de Reforço Limitado, a 

possibilidade de um reforço de licenciamento até um limite de 20% da área licenciada à data da 

aprovação do PAE com vista ao licenciamento de novas áreas de extração fora das AG 

previamente definidas, ou mesmo a criação de novas AG, pelo que caso qualquer recurso seja 

considerado escasso no interior das AG poderão ser encontradas alternativas de exploração foras 

das AG já estabelecidas através deste mecanismo, assegurando-se, assim, as necessidades futuras 

(NG2, conjugada com a NE6, Vol. II – Normas de Execução da Política Sectorial Definida). 

 

iii) «(…) é também imperiosa a intervenção em antigas áreas de exploração abandonadas, 

nomeadamente nas áreas de integração ambiental e paisagística (AIAP); 

(…) garantir, em Santa Maria, que os mecanismos de recuperação ambiental e paisagística 

funcionem efetivamente, especialmente no que respeita ao grande passivo existente, não só na 

exploração do “Pico do Facho”, mas também na envolvente do Aeroporto – “Cova do areão”, 

“Poço dos Americanos” e “Pedreira do Anal”» 

COMENTÁRIO: 

Na ilha de Santa Maria encontram-se definidas duas Áreas de Integração Ambiental e Paisagística 

(AIAP), delimitadas tendo por base a ocorrência das seguintes situações: 

 A existência de áreas interditas à exploração de massas minerais, e;  

 A existência de áreas de extração identificadas como abandonadas no GEOAVALIA e que, 

não tendo sido submetidas a nenhum procedimento de recuperação associado a um PARP, 

ou outro tipo de recuperação, se constituem como elementos dissonantes em termos 

ambientais e paisagísticos e, como tal, com um passivo ambiental a recuperar e que se 

consideram, no âmbito desse enquadramento dissonante, com áreas ou elementos 

envolventes, como áreas a recuperar e a interditar a atividade no futuro, e/ou; 

 A existência de áreas de extração identificadas, no GEOAVALIA, em atividade e sem licença, 

e que, por se localizarem em áreas legalmente interditas ao desenvolvimento de atividades 

do sector extrativo, devem ser, de acordo com a legislação em vigor que regulamenta o 

sector, devidamente encerradas e recuperadas ambiental e paisagisticamente. 
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Neste sentido, a delimitação das AIAP tem como objetivo a adoção de medidas corretivas 

tendentes a minimizar o impacte ambiental e paisagístico decorrente da existência de 

explorações abandonadas e/ ou desativadas e não recuperadas. 

Não obstante, e para as explorações de massas minerais localizadas fora das AIAP, com o objetivo 

de garantir uma efetiva recuperação das áreas degradadas, o PAE prevê ainda a existência de dois 

mecanismos: o Plano de Recuperação Ambiental e Paisagística de Atividades Extrativas Não 

Licenciadas e Abandonadas (PRAPAE_NLA) e a Hierarquização da Recuperação das Áreas de 

Atividade Extrativa Abandonadas Atendendo à Sensibilidade Visual. 

Através do PRAPAE_NLA, o PAE prevê a recuperação de passivos ambientais e paisagísticos 

quando se trate de áreas de extração abandonadas ou em atividade sem licença, que se localizam 

em AIAP e em Espaços Interditos (onde não são passíveis de licenciamento, com posterior 

implementação de um PARP) ou em AG e Espaços Não Interditos (que não tenham previsto um 

instrumento específico de recuperação por falta de licenciamento no âmbito do Regime Jurídico 

de Revelação e Aproveitamento de Massas Minerais na RAA - Decreto Legislativo Regional nº 

12/2007/A, de 5 de junho).  

No que respeita à Hierarquização da Recuperação das Áreas de Atividade Extrativa Abandonadas 

Atendendo à Sensibilidade Visual, o objetivo do PAE com esta análise visa hierarquizar, de forma 

preliminar, as áreas extrativas abandonadas localizadas em AIAP e em espaços interditos, 

coincidentes com áreas de sensibilidade visual elevada, onde não se verificaram evidências de um 

processo natural de recuperação, de modo a estabelecer uma ordem de intervenção prioritária no 

que respeita à recuperação ambiental e paisagística destas áreas. Neste sentido, e com base nos 

trabalhos de campo de atualização do GEOAVALIA (2011), considerou-se que as áreas extrativas 

identificadas como “Em recuperação natural” ou “Abandonadas há muito tempo” já se encontram 

em processo de regeneração natural não se classificando como prioritárias para recuperação. 

Nestas situações, continua a verificar-se, no entanto, a necessidade de promover a monitorização 

e/ou acompanhamento do processo, quer no sentido de verificar que os efeitos negativos no 

ambiente e paisagem são minimizados, quer meramente para evitar a reativação da atividade de 

extração, facilitada, nalguns casos, pelas condições da jazida mineral revelada. 

Acrescenta-se, ainda, que o PAE prevê também a criação de uma Bolsa de Recuperação de 

Passivos Ambientais com vista à aplicação do princípio «poluidor-pagador», possibilitando assim 

prevenir e reparar os danos ambientais, em todas as áreas com atividade extrativa sem licença 

que serão submetidas a PRAPAE-NLA e no qual se preveja que as operações de recuperação 

resultem em material/ recurso mineral excedente que seja passível de ser comercializado. 

Pretende-se com isto que uma parcela da receita resultante dessa transação comercial (que neste 

caso é de material obtido no âmbito de um procedimento de recuperação de uma situação de 

atividade ilegal, e sobre o qual o titular/ proprietário não tinha autorização para usufruir) reverta 

para uma sistema de Bolsa de recuperação de passivos ambientais de outras áreas abandonadas 
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em AIAP e em espaços interditos (identificadas para recuperação) e às quais não seja possível 

imputar um titular responsável pelos danos aí provocados. 

 

iv) «(…) “Pedreira do Anal” por se verificar cada vez mais procura da pedra de cantaria, para 

ornato das edificações e por não haver na ilha quaisquer frentes de exploração de piroclastos 

consolidados, que seja vista a possibilidade de ser aberta novamente essa extração, estudando-

se a disponibilidade existente (…) e noutros locais onde não haja impactos paisagísticos de 

monta.» 

COMENTÁRIO: 

O PAE integra a “Pedreira do Anal” numa das três AG definidas para a ilha de Santa Maria 

(AG_SMA_01), pelo que as duas frentes de exploração poderão, quando considerado oportuno, 

ser licenciadas e consequentemente exploradas. 

 

v) «(…) enquanto os municípios não procederem à adaptação e transposição das normas previstas 

nesta proposta de PAE, para os respetivos PDM, este plano não vinculará os particulares, 

solicitamos, por isso, que seja zelado pela ALRAA a efetividade dos 90 dias para a adaptação 

dos mesmos, não prejudicando eventuais investimentos proporcionados pela entrada em vigor 

das normas a aprovar.» 

COMENTÁRIO:  

O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial dos Açores (RJIGT-A), aprovado pelo 

Decreto Legislativo Regional nº 35/2012/A, de 16 de agosto, define, no nº 3 do artigo 29º, que os 

planos municipais de ordenamento do território (PMOT) deve, acautelar a programação e a 

concretização das políticas de desenvolvimento económico e social e de ambiente com incidência 

espacial que sejam promovidas pela administração regional autónoma através dos planos 

sectoriais. O RJIGT-A prevê, ainda, que da entrada em vigor de legislação ou regulamentação, 

como é o caso da publicação de planos sectoriais, deve ser concretizada uma alteração por 

adaptação aos instrumentos de gestão territorial entretanto publicados, com destaque para os 

planos diretores municipais (PDM), os quais devem ser adaptados num prazo máximo de 90 dias 

pela entidade responsável pela elaboração do plano [nº 3 do artigo 29º conjugado com a alínea a) 

do nº 1 e nº 2 do artigo 128º do RJIGT-A]. 

Convém referir que, de acordo com a alínea c) do artigo 106º do RJIGT-A, terminado o prazo para 

a efetivação da alteração por adaptação, os municípios ficam automaticamente impossibilitados 

de se candidatar a projetos e ações financiadas por programas operacionais ou no âmbito de 

processos de cooperação ou coordenação que incluam o financiamento comunitário ou regional. 
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II . PARECER DO CONSELHO DE ILHA DO FAIAL 

Este órgão manifestou uma posição globalmente favorável à proposta de PAE, destacando o seguinte: 

i) «(…) manifesta (…) preocupação relativamente à Pedreira das Terças cuja atividade é 

fundamental para o desenvolvimento desta ilha. (…) está classificada como “Área de Exploração 

de Massas Minerais Consolidada” mas a sua ampliação não pode ser admitida porque não está 

integrada numa “Área de Gestão”. O PAE optou por interditar a exploração de massas minerais 

nas “Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos” incluídas nas Plantas de 

Condicionantes dos PDMs, admitindo, contudo, a delimitação de “Áreas de Gestão” em áreas de 

recarga preferencial de aquíferos que ainda não estejam integradas na reserva Ecológica.» 

COMENTÁRIO:  

O facto do PAE, através da respetiva Planta de Condicionantes, apontar para a interdição à 

atividade extrativa e de exploração de recursos minerais em todas as áreas de Reserva Ecológica 

(RE), apesar do Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional – RJREN (publicado pelo Decreto-

Lei nº 166/2008, de 22 de agosto, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 239/2012, 

de 2 de novembro) considerar como usos compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e 

ambiental a instalação de novas explorações de recursos geológicos ou ampliação das existentes 

em determinadas tipologias de áreas de RE (- Áreas de Proteção do Litoral: Águas de transição e 

respetivos leitos, margens e faixas de proteção; - Áreas Relevantes para a Sustentabilidade do 

Ciclo do Hidrológico Terrestre: Leitos e margens dos cursos de águas; e Áreas estratégicas de 

proteção e recarga de aquíferos; - Áreas de Prevenção de Riscos Naturais: Áreas de elevado risco 

de erosão hídrica do solo; Zonas adjacentes; Zonas ameaçadas pelas Cheias; e - Zonas ameaçadas 

pelo mar) pode conduzir, numa interpretação restritiva, que o PAE constitui um regime mais 

restritivo do que o definido no próprio RJREN. 

A vingar tal entendimento, a eventual ampliação da Pedreira das Terças, que está identificada no 

PAE como licenciada e em atividade, com o código FAI21, e encontra-se em RE, cuja delimitação 

decorreu da publicação do PDM da Horta, estaria comprometida enquanto a autarquia não 

procedesse à redelimitação da RE com base nos novos pressupostos definidos no RJREN. 

Neste contexto, e de forma a assegurar a dinâmica normal das condicionantes ao uso e ocupação 

do território (possibilidade de alteração de regimes e de delimitações, decorrentes de alterações 

socioeconómicas, ambientais, entre outras) e evitar que as orientações e flexibilidade do modelo 

de ordenamento do PAE, através dos mecanismos instituídos pelas AG e pelo Mecanismo de 

Reforço Limitado (MRL), possam ser comprometidos por uma interpretação restritiva quanto às 

áreas consideradas interditas, sugere-se a alteração à proposta do PAE, explicitando que a Planta 

de Condicionantes tem caráter meramente indicativo. 

Não obstante, considera-se ainda importante esclarecer que pelo facto de uma exploração não 

integrar uma AG não é, por si só, impeditivo de licenciamento ou ampliação, na medida em que o 
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PAE prevê a possibilidade de licenciamento de áreas fora das AG, bem como a criação de novas 

AG, desde que não sobrepostas com áreas interditas, através do Mecanismo de Reforço Limitado 

que, para a ilha do Faial, aponta um limite máximo de 20% da área afeta a explorações licenciadas 

à data da publicação do PAE. 

 

ii) «(…) propõe as seguintes alterações à proposta de diploma: 

NG59 

As áreas de extração de massas minerais licenciadas existentes nos espaços interditos, à data 

de entrada em vigor do PAE, poderão continuar a sua atividade até ao termo da respetiva 

licença, devendo nessa altura proceder ao respetivo encerramento e consequente recuperação 

de acordo com a licença emitida. Todavia, não é permitida a emissão de novas licenças de 

extração de massas minerais em espaços interditos à atividade extrativa após entrada em vigor 

do PAE, com exceção da ampliação de pedreiras existentes, inseridas cumulativamente em 

“áreas adjacentes” a “Área de Extração de Massas Minerais Consolidadas” e em “Áreas 

estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”, sendo que o processo de licenciamento deverá 

suportar-se nos seguintes elementos: 

a) Os elementos constantes na norma NG11; 

b) Estudo de fundamentação socioeconómica, que justifique a ampliação proposta; 

c) Estudo de fundamentação geológica e geotécnica que justifique a ampliação proposta; 

d) Cumpram com a restante legislação em vigor em matéria de condicionantes legais à 

ocupação do território”. 

De modo a compatibilizar a norma NG63 com a norma NG59, sugere-se que aquela assuma uma 

redação de teor semelhante ao seguinte: 

NG63 “Nos Espaços interditos à atividade extrativa não são permitidas novas áreas de 

prospeção e extração de recursos minerais não metálicos, assim como atividades associadas, 

sem prejuízo do disposto na NG59”.» 

COMENTÁRIO:  

São propostas alterações às normas NG59 e NG63 que respeitam a “Áreas de extração ativas 

licenciadas” e “Novas áreas de extração” a aplicar nos Espaços Interditos à Atividade Extrativa, 

que visam a possibilidade de licenciamento de explorações existentes em áreas interditas. 

Imposta salientar que os espaços interditos delimitados no PAE integram áreas onde se aplicam as 

seguintes restrições às atividades extrativas: 

 Servidões administrativas e restrições de utilidade pública (RE, Rede Natura 2000, Domínio 

Público Hídrico, e outras áreas classificadas); 
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 Zonamentos estabelecidos nos instrumentos de gestão territorial que interditam a 

atividade, associados à salvaguarda de recursos e valores naturais ou construídos, incluindo 

os paisagísticos e ao regime aplicável ao solo urbano definido em sede de PMOT; 

 Outras interdições decorrentes dos regimes e áreas classificadas e protegidas integradas no 

âmbito dos Parques Naturais de Ilha; 

 Património imóvel e natural classificado; 

 Outro tipo de condicionante que, embora não assumindo carácter legal, interditam no 

âmbito do PAE, e em áreas fora das AG, a atividade extrativa, como áreas de sensibilidade 

visual muito elevada, hidrogeologia, geossítios prioritários e outros valores patrimoniais 

espeleológicos e paleontológicos não classificados; 

 Áreas com declives superiores a 45º. 

Face ao exposto, a eventual viabilização das propostas apresentadas conduziria à possibilidade de 

licenciamento de explorações de inertes em violação das disposições legais em vigor para as 

classificações integradas nos Espaços Interditos. 

 

III . PARECER DO CONSELHO DE ILHA DAS FLORES 

Este órgão emitiu um parecer favorável ao PAE na sua generalidade, salvaguardando as seguintes 

situações: 

i) «(…) é opinião consensual deste Conselho de Ilha que, 90 dias é um prazo manifestamente curto 

para a adaptação dos planos especiais e dos planos municipais de ordenamento do território do 

PAE. (…) importa analisar a real necessidade de adaptar os planos municipais e especiais de 

ordenamento de território ao PAE. Após essa análise e caso se verifique a necessidade de 

ajustamento/ adaptação o prazo mencionado é inviável para a sua execução. (…) estes estudos 

são processos complexos e que acarretam custos elevados que poderão levar à necessidade de 

recorrer a financiamento, processo esse que é demorado. A alternativa mais viável passa pela 

adaptação ao PAE aquando da revisão dos Planos Municipais dentro dos prazos legais 

estipulados para o efeito.» 

COMENTÁRIO:  

Tal como referido na análise efetuada ao parecer do Conselho de Ilha de Santa Maria, o prazo de 

90 dias para a adaptação por alteração dos planos municipais e especiais de ordenamento do 

território (PMOT e PEOT, respetivamente), decorrente da entrada em vigor de legislação ou 

regulamentação (como é o caso da publicação de planos sectoriais), resulta do estipulado no nº 3 

do artigo 29º conjugado com a alínea a) do nº 1 e nº 2 do artigo 128º do RJIGT-A. 



 

 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E AMBIENTE 

Direção Regional do Ambiente 

 

 

 

 
 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Direção Regional do Ambiente  •  Rua Cônsul Dabney, Colónia Alemã  •  Apartado 140  •  9900-014 HORTA  •  Faial, Açores 

Telefone: (+351) 292 207 300  •  Telecópia: (+351) 292 240 901  •  Correio Eletrónico: info.dra@azores.gov.pt 

 

Em virtude do RJIGT-A não prever prazos para o início dos processos de revisão dos PMOT e PEOT, 

parece-nos, salvo melhor opinião, que a alternativa apresentada não é adequada atendendo a 

que conduziria à não integração das normas constantes do PAE (fundamentalmente no que se 

refere à ocupação, uso e transformação do solo nas AG e AIAP) naqueles instrumentos de gestão 

territorial, comprometendo deste modo a implementação do PAE. 

 

ii) «(…) Áreas de Gestão na Ilha das Flores (…). Pela leitura da NE27 conclui-se que não poderá 

existir mais do que uma exploração a operar em simultâneo, ora tal será nefasto para a 

economia local uma vez que desincentiva a concorrência e poderá afirmar-se que legitima o 

monopólio. (…) Conscientes do impacto ambiental que a extração de recursos minerais não 

metálicos apresenta e atentos à necessidade de preservação da paisagem e do património 

natural, geológico e cultural da RAA, consideramos que apenas será possível garantir o correto 

abastecimento do mercado local caso existam várias explorações a funcionar em simultâneo. A 

existência destas explorações deverá ser devidamente legislada e regulamentada procurando 

sempre que após a sua utilização se proceda à recuperação daquelas zonas através dos planos 

de lavra.» 

COMENTÁRIO:  

A ilha das Flores dispõe, tal como refere a NE27, da delimitação de quatro AG, em que duas são 

efetivas (AG_FLO_01 e AG_FLO_03), sendo que, no caso da AG_FLO_03 não se mostrar 

economicamente viável, poderá ser equacionada a prospeção/ exploração da AG_FLO_02 ou 

AG_FLO_04, como alternativa. A possibilidade da opção acima prevista confere autonomia à 

administração local para, através de um particular ou entidade pública, selecionar qual a 

alternativa que será a mais adequada, caso a AG_FLO_03 não seja viável. Acrescenta-se, ainda, 

que a confirmação final da AG selecionada deverá ser aprovada pelas entidades da administração 

pública competentes em matéria de ordenamento do território e em matéria da regulamentação, 

licenciamento e fiscalização da atividade industrial. 

Nesta sequência, e atendendo à definição de AG (correspondem à unidade básica de 

ordenamento de áreas preferenciais destinadas à extração de recursos minerais não metálicos e 

têm como objetivo compatibilizar a maximização da exploração destes recursos com a adequada 

estruturação funcional do território), a sua delimitação não inviabiliza a existência de mais do que 

uma exploração a operar em simultâneo por AG, pelo que o desincentivo à concorrência não é 

aplicável pelas normas do PAE. 

A acrescer ao acima referido, destaca-se ainda a existência do Mecanismo de Reforço Limitado 

que prevê, para a ilha das Flores, a possibilidade de licenciamento de novas explorações de 

recursos minerais fora das AG, bem como a criação de novas AG, até um limite máximo de 20% da 

área licenciada à data da entrada em vigor do PAE. 



 

 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E AMBIENTE 

Direção Regional do Ambiente 

 

 

 

 
 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Direção Regional do Ambiente  •  Rua Cônsul Dabney, Colónia Alemã  •  Apartado 140  •  9900-014 HORTA  •  Faial, Açores 

Telefone: (+351) 292 207 300  •  Telecópia: (+351) 292 240 901  •  Correio Eletrónico: info.dra@azores.gov.pt 

 

Relativamente à recuperação das áreas de extração licenciadas através dos planos de lavra, esta 

situação já se encontra prevista no Regime Jurídico da Revelação e Aproveitamento de Massas 

Minerais da RAA, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional nº 12/2007/A, de 5 de junho, 

alterado pelo Decreto Legislativo Regional nº 20/2012/A, de 18 de abril. No caso das explorações 

não licenciadas, o PAE prevê (tal como já referido na análise efetuada ao parecer do Conselho de 

Ilha de Santa Maria) a existência de uma AIAP para a ilha das Flores, cujo objetivo reside na 

adoção de medidas corretivas tendentes a minimizar o impacte ambiental e paisagístico 

decorrente da existência de explorações abandonadas e/ ou desativadas e não recuperadas. Para 

as explorações de massas minerais localizadas fora das AIAP, e com o objetivo de garantir uma 

efetiva recuperação das áreas degradadas, o PAE prevê ainda a existência dois mecanismos: o 

Plano de Recuperação Ambiental e Paisagística de Atividades Extrativas Não Licenciadas e 

Abandonadas (PRAPAE_NLA) e a Hierarquização da Recuperação das Áreas de Atividade Extrativa 

Abandonadas Atendendo à Sensibilidade Visual. 

 

iii) «(…) deve ser prevista a possibilidade das Câmaras Municipais efetuarem o licenciamento, na 

área do seu concelho, de pequenas explorações temporárias até 10.000m3, com a obrigação de 

terminada a exploração ser feita a devida reabilitação paisagística e ambiental. O 

licenciamento camarário seria uma forma de simplificar e acelerar os processos de 

licenciamento.» 

COMENTÁRIO:  

Relativamente a este ponto, somos de destacar que o licenciamento de explorações de massas 

minerais encontra-se legislado através do Regime Jurídico da Revelação e Aproveitamento de 

Massas Minerais da RAA, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional nº 12/2007/A, de 5 de 

junho, alterado pelo Decreto Legislativo Regional nº 20/2012/A, de 18 de abril, onde se encontra 

prevista a competência das autarquias no licenciamento de explorações de massas minerais de 

Classe B que se caracterizam por explorações de massas minerais a céu aberto que: 

 Não utilizem explosivos; 

 Não utilizem sistema de britagem; 

 Não utilizem sistema de fabricação de misturas betuminosas; 

 Não excedam uma profundidade de escavação de 10m; 

 Não excedam 15 trabalhadores ao serviço; 

 Não excedam a potência de 368kW nos meios mecânicos utilizados na exploração. 

Acrescenta-se, ainda, que com a entrada em vigor do PAE, os licenciamentos pelas autarquias de 

explorações de massas minerais também terão de se adequar às disposições previstas no PAE 
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(que no prazo de 90 dias após a sua publicação terão de integrar os PMOT, tal como definido no 

RJIGT-A), bem como cumprir as normas definidas nos restantes instrumentos de gestão territorial 

em vigor. 

 

IV . PARECER DO CONSELHO DE ILHA DO CORVO 

Este órgão emitiu um parecer ao PAE destacando as seguintes situações: 

i) «Uma conclusão se pode desde já extrair, (…) não se justifica especialmente a delimitação de 

uma área às mesmas afeta fora das AG. 

No entanto, é de acentuar que se têm verificado situações de escassez na ilha do Corvo sempre 

que se verifica um incremento das atividades da construção civil (…). 

Tal facto é suscetível de poder colocar em crise o mercado local, de forma potencialmente 

significativa para as atividades públicas e económicas na ilha. 

(…) estão já contemplados na proposta de PDM sancionada pelos pareceres técnicos da CT de 

Acompanhamento de revisão do PDM do Corvo, como sendo lugares onde é legalmente possível 

a extração em causa, como sejam, precisa e concretamente, as zonas da Coroinha e da Lomba 

da Rosada (…). 

Seria, assim, de verificar se os terrenos/ lugares em causa está(ão) ou não previsto(s) nas 

plantas anexas ao projeto de diploma PAE a ilha do Corvo, de modo a acautelar necessidades 

futuras nesta matéria.» 

COMENTÁRIO:  

A ilha do Corvo dispõe de duas AG, uma localizada na Coroinha (AG_COR_01) e outra na Lomba 

da Rosada (AG_COR_02), pelo que se conclui que o PAE acautela as preocupações apresentadas 

pelo Conselho de Ilha do Corvo. 

 

 

V . PARECER DO CONSELHO DE ILHA DO PICO 

Este órgão absteve-se da emissão de parecer, alegando que:  

i) «(…) os conselheiros presentes não conhecem o documento devidamente, e os mapas 

apresentados no documento disponibilizado não têm a qualidade necessária que permita 

identificar devidamente as áreas de extração.» 

COMENTÁRIO:  

Relativamente às questões levantadas quanto à cartografia, informa-se que a Direção Regional do 

Ambiente disponibilizou à ALRAA toda a cartografia em formato PDF e com resolução para ser 

impressa em grande formato, desconhecendo se a mesma terá sido enviada ao Conselho de Ilha. 
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Perante o alegado desconhecimento do documento, considera-se pertinente informar que todas 

as autarquias da Região foram, em dezembro de 2012, auscultadas com vista à emissão de um 

parecer acerca das Fases A, B e C do PAE (Caraterização e Disgnóstico Prospetivo, Cenarização e 

Proposta de Plano, respetivamente), previamente ao período de Discussão Pública do Plano que 

decorreu de 27 de maio a 12 de julho de 2013. Os ofícios dirigidos às câmaras municipais do Pico 

datam de 17 de dezembro de 2012, não tendo sido recebida qualquer pronúncia. 

 

VI . PARECER DO CONSELHO DE ILHA DA TERCEIRA 

Este órgão concorda, na generalidade, com a proposta apresentada, alertando para as seguintes 

questões:  

i) «O Decreto deve considerar normas referentes à recolha de material geológico para artes 

decorativas e outros usos, que requeiram pequenos volumes de material, cuja recolha possa 

ocorrer fora das zonas delimitadas para a indústria extrativa, regulamentado explicitamente a 

recolha desses materiais, nomeadamente da obsidiana, dos ignimbritos e de outras rochas de 

valor ornamental. 

O Decreto, na sua redação final, deve considerar que na recuperação das pedreiras deve ser 

dada prioridade é sua transformação em pastagem ou terreno arável.» 

COMENTÁRIO:  

As questões apresentadas enquadram-se no estipulado no Regime Jurídico da Revelação e 

Aproveitamento de Massas Minerais na Região Autónoma dos Açores, aprovado pelo Decreto 

Legislativo Regional nº 12/2007/A, de 5 de junho.  

A alteração/ revisão desse diploma está prevista através da execução da Ação 3.1 do Programa de 

Execução do PAE, pelo que as questões apresentadas não têm enquadramento no Plano e devem 

ser eventualmente consideradas no âmbito da referida revisão/ alteração. 

 

VII . PARECER DO CONSELHO DE ILHA DE SÃO JORGE 

Este órgão alertou para as seguintes questões:  

i) «(…) considera que mais uma vez a Ilha de São Jorge se vê em situação de desigualdade, face à 

atual legislação comparativamente a outras ilhas como por exemplo a Graciosa que tem menor 

área total no que se refere às atividades extrativas tem maior possibilidade de as realizar, 

atendendo a que vê a possibilidade de aumentar em 15% a sua área que é de 40% sendo a de 

São Jorge de 20%.» 

COMENTÁRIO: 
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O MRL constituiu-se como um princípio essencial à adequabilidade e eficácia do PAE que permite 

dotá-lo de alguma flexibilidade, no que respeita à área disponível para a gestão e exploração de 

recursos minerais não metálicos, e à capacidade de resposta relativamente a eventuais 

flutuações, variações das premissas e variáveis-chave que influenciam a maior ou menor 

necessidade de recursos disponíveis.  

Através deste mecanismo, permite-se capacitar e possibilitar a existência de mais áreas de 

atividade extrativa, de forma a dar resposta a necessidades de mercado que se alterem 

relativamente ao previsto no cenário de base e, em simultâneo, regular e limitar essa “expansão”, 

impondo limites percentuais de área “extra” das Áreas de Gestão (AG) definidas, adequados e em 

conformidade com as dinâmicas específicas de cada ilha.  

Em suma, a criação de novas áreas de extração em espaços não interditos à atividade extrativa é 

limitada, em cada ilha, pelos valores máximos determinados pelo MRL, definido com base na 

superfície de solo afeto a licenciamentos para a atividade extrativa à data de entrada em vigor do 

PAE. Para o cálculo dessa percentagem foram também consideradas as análises evolutivas da 

dinâmica do sector nos cenários selecionados para o desenvolvimento do modelo territorial de 

ordenamento do sector. 

Neste sentido, para a ilha Graciosa, e tendo em conta o valor base licenciado à data da conclusão 

dos trabalhos do PAE (40ha), foi aplicado um fator de crescimento de 1,50, de que resulta um 

valor que, ponderada a capacidade de suporte das AG previamente definidas, se traduz na 

possibilidade de um aumento de 20% de licenciamento de novas áreas de extração de massas 

minerais, localizadas fora das AG (NE16). 

Para a ilha de São Jorge, e atendendo a que o valor base licenciado à data da conclusão dos 

trabalhos do PAE perfazia um total de 20 hectares, atendendo às análises evolutivas efetuadas à 

dinâmica do sector nesta ilha e ponderada a capacidade de suporte das AG definidas, foi aplicado 

um fator de crescimento de 1,50, o que resultou numa majoração de 15% sobre o valor base 

licenciado à data da conclusão dos trabalhos do PAE (NE19).  

Não obstante, em situações excecionais que seja necessário expandir as áreas afetas à atividade 

extrativa ou aumentar os limites percentuais afetos a essa expansão, nomeadamente quando 

ocorram alterações económicas ou de dinâmica evolutiva do setor, o PAE prevê, através da 

Norma Geral (NG) 15, a possibilidade de criação de uma nova AG quando se verificar o 

licenciamento de duas ou mais novas áreas de extração de massas minerais, no raio de 1km, 

sendo que quando a criação da nova AG ultrapassar o valor percentual definido pelo MRL para a 

ilha, deverá ser iniciado o procedimento de ponderação de revisão/ alteração do PAE. 

Aproveita-se, ainda, a oportunidade para mencionar (e apesar de não estar diretamente 

relacionado com a questão colocada) que, através da NG16, quando for verificada a inviabilidade 

total, ou quase total, de uma AG definida (devido à inexistência de recurso adequado ou de índole 
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patrimonial que não permita a exploração das propriedades que inclui), deverá ser ponderada a 

anulação desta AG, procedendo-se, posteriormente à respetiva relocalização ou expansão para 

zona que satisfaça os requisitos e natureza que fundamentam a existência destas áreas. Essa 

ponderação e eventual aprovação são da responsabilidade das entidades da administração 

pública competentes em matéria de ordenamento do território e em matéria da regulamentação, 

licenciamento e fiscalização da atividade industrial.   

ii) «(…) saibreiras públicas, propriedade dos Municípios e da Região, (…) entende este Conselho de 

Ilha que, pese embora com regras bem definidas, deve ser tido em conta a possibilidade de 

legalização de saibreiras públicas de uma forma diferenciada, à semelhança do que acontece 

com a mais diversa legislação na Região. Por outro lado, (…) imperativo a possibilidade de 

licenciamento das ditas saibreiras públicas nos dois extremos da ilha, bem como no centro.» 

COMENTÁRIO: 

Tal como referido na análise efetuada ao parecer do Conselho de Ilha da Terceira, as questões 

suscitadas enquadram-se no estipulado no Regime Jurídico da Revelação e Aproveitamento de 

Massas Minerais na Região Autónoma dos Açores, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional nº 

12/2007/A, de 5 de junho.  

A alteração/ revisão desse diploma está prevista através da execução da Ação 3.1 do Programa de 

Execução do PAE, pelo que as questões apresentadas não têm enquadramento no Plano e devem 

ser eventualmente consideradas no âmbito da referida revisão/ alteração. 

 

VIII . PARECER DO CONSELHO DE ILHA DE SÃO MIGUEL 

Este órgão refere nada ter a opor ao PAE, em virtude da impossibilidade de reunir o Plenário do 

Conselho e de não ter serviços técnicos de apoio dedicado, não levantado nenhuma questão na 

especialidade. 

 

IX . PARECER DA ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DOS 

AÇORES (AICOPA)  

Este órgão manifestou uma posição globalmente favorável à proposta de PAE, destacando as seguintes 

questões:  

i) «(…) de modo a que o plano seja (…) eficaz fora das referidas AG e AIAP, é nossa proposta o 

alargamento da percentagem de área prevista no âmbito do mecanismo de reforço limitado 

(MRL). Por exemplo, nos casos de São Miguel e Terceira estão definidos 10%, o que se traduz, 

respetivamente, em 21,5 e 14 hectares. Na ilha do Faial embora estejam definidos 20%, fruto de 

só existirem 12 hectares de área licenciada, o MRL apenas permitirá 2,4 hectares, o que pode 
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representar apenas um projeto fora das AG e AIAP. Sugerimos (…) um aumento de 10% do (…) 

(MRL) aplicável a todas as ilhas.» 

COMENTÁRIO: 

Tal como já referido em análises anteriores, o MRL constituiu-se como um princípio essencial à 

adequabilidade e eficácia do PAE que permite dotá-lo de alguma flexibilidade, no que respeita à 

área disponível para a gestão e exploração de recursos minerais não metálicos, e à capacidade de 

resposta relativamente a eventuais flutuações, variações das premissas e variáveis-chave que 

influenciam a maior ou menor necessidade de recursos disponíveis.  

Através deste mecanismo, permite-se capacitar e possibilitar a existência de mais áreas de 

atividade extrativa, de forma a dar resposta a necessidades de mercado que se alterem 

relativamente ao previsto no cenário de base e, em simultâneo, regular e limitar essa “expansão”, 

impondo limites percentuais de área “extra” das Áreas de Gestão (AG) definidas, adequados e em 

conformidade com as dinâmicas específicas de cada ilha. 

Em suma, a criação de novas áreas de extração em espaços não interditos à atividade extrativa é 

limitada, em cada ilha, pelos valores máximos determinados pelo MRL, definido com base na 

superfície de solo afeto a licenciamentos para a atividade extrativa à data de entrada em vigor do 

PAE. Para o cálculo dessa percentagem foram também consideradas as análises evolutivas da 

dinâmica do sector nos cenários selecionados para o desenvolvimento do modelo territorial de 

ordenamento do sector.   

 

ii) «(…) Pico e Graciosa (…) as áreas de gestão salvaguardam apenas a exploração de basalto, pelo 

que se solicita a maior atenção, ao nível dos PDM no enquadramento de novas saibreiras ao 

abrigo do mecanismo de reforço limitado (…)» 

COMENTÁRIO: 

Os planos municipais de ordenamento do território (PMOT), em especial os planos diretores 

municipais (PDM), aquando da sua adequação às orientações do PAE poderão, através do MRL, 

salvaguardar o licenciamento de ouras áreas de exploração de massas minerais, tal como 

mencionado na Norma Específica (NE) 16 e na NE22.   

 

iii) «(…) solicita-se que seja zelado pela ALRAA a efetividade dos 90 dias para (…) não prejudicando 

eventuais investimentos proporcionados pela entrada em vigor das normas a observar.” 

COMENTÁRIO: 

O RJIGT-A define, no nº 3 do artigo 29º, que os PMOT devem acautelar a programação e a 

concretização das políticas de desenvolvimento económico e social e de ambiente com incidência 
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espacial que sejam promovidas pela administração regional autónoma através dos planos 

sectoriais. O RJIGT-A prevê, ainda, que da entrada em vigor de legislação ou regulamentação, 

como é o caso da publicação de planos sectoriais, deverá ser concretizada uma alteração por 

adaptação aos instrumentos de gestão territorial entretanto publicados, com destaque para os 

PDM, os quais devem ser adaptados num prazo máximo de 90 dias pela entidade responsável 

pela elaboração do plano [nº 3 do artigo 29º conjugado com a alínea a) do nº 1 e nº 2 do artigo 

128º do RJIGT-A].  

Acresce que, de acordo com a alínea c) do artigo 106º do RJIGT-A, terminado o prazo para a 

efetivação da alteração por adaptação, os municípios ficam automaticamente impossibilitados de 

se candidatar a projetos e ações financiadas por programas operacionais ou no âmbito de 

processos de cooperação ou coordenação que incluam o financiamento comunitário ou regional.   

 

iv) «Com a entrada em vigor do PAE, e com as diversas referências à revisão do Decreto Legislativo 

Regional nº 12/2007/A, de 5 de Junho (…) vem a nossa associação (…) solicitar (…) atenção para 

os seguintes pontos: - A exemplo das zonas de defesa de salvaguarda à instalação de novas 

áreas extrativas, sejam também definidas zonas de defesa em relação às áreas extrativas 

instaladas; - Seja estudado um mecanismo alternativo de prestação de caução ou garantia 

bancária, possibilitando, por exemplo, que esta seja assegurada através da hipoteca voluntária 

de propriedades, reduzindo assim os atuais encargos dos empresários do setor perante as 

entidades bancárias.» 

COMENTÁRIO: 

As questões suscitadas não têm enquadramento no Plano e devem ser eventualmente 

consideradas no âmbito da referida revisão/ alteração do Decreto Legislativo Regional nº 

12/2007/A, de 5 de junho, que se encontra prevista através da execução da Ação 3.1 do Programa 

de Execução do PAE, com o intuito de: 

 Introduzir o Plano de Recuperação Ambiental e Paisagística das Atividades Extrativas Não 

Licenciadas e Abandonadas (PRAPAE-NLA) de modo a sistematizar, instrumentalizar e 

complementar os requisitos procedimentais para aplicação a áreas extrativas ativas não 

licenciadas e áreas extrativas abandonadas. Estes planos visam restaurar e regenerar os 

ecossistemas terrestres degradados, através da realização de ações de recuperação de 

espaços afetos a antigas áreas de extração atualmente abandonadas, e às quais não foi 

aplicado um PARP, e a espaços afetos a extrações ativas não licenciadas. A alteração/ 

revisão ao regime deverá, entre outros, integrar a definição dos constrangimentos e 

obrigações temporais para a recuperação e os prazos para apresentar projeto e para 

terminar a recuperação; 
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 Rever o atual regime jurídico, nomeadamente o Anexo VI, para que as condicionantes 

associadas a valores patrimoniais culturais sejam aplicadas às duas tipologias de 

explorações definidas no referido regime para a RAA; 

 Introduzir os elementos complementares e procedimentos para o licenciamento e 

processo de Avaliação de Impacte Ambiental de unidades extrativas previstos no PAE. 

 

v) «A empresa nossa associada Tecnovia Açores, S.A., de acordo com a sua análise detetou um 

erro no PAE (…) na ilha do Faial, onde possui a única pedreira licenciada em laboração – 

Pedreira das Terças (licª nº 111/RN), não ficou previsto no PAE (…) a necessária área de gestão 

que permitiria ampliar a exploração (…). Perante o exposto, apela (…) as necessárias diligências 

de modo a poder ser corrigido este erro.» 

COMENTÁRIO: 

Tal como já aludido na análise ao Parecer do Conselho de Ilha do Faial, o facto do PAE, através da 

respetiva Planta de Condicionantes, apontar para a interdição à atividade extrativa e de 

exploração de recursos minerais em todas as áreas de RE, apesar do RJREN considerar como usos 

compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental a instalação de novas 

explorações de recursos geológicos ou ampliação das existentes em determinadas tipologias de 

áreas de RE pode conduzir, numa interpretação restritiva, que o PAE constitui um regime mais 

restritivo do que o definido no próprio RJREN. 

A vingar tal entendimento, a eventual ampliação da Pedreira das Terças, que está identificada no 

PAE como licenciada e em atividade, com o código FAI21, e encontra-se em RE, cuja delimitação 

decorreu da publicação do PDM da Horta, estaria comprometida enquanto a autarquia não 

procedesse à redelimitação da RE com base nos novos pressupostos definidos no RJREN. 

Neste contexto, e de forma a assegurar a dinâmica normal das condicionantes ao uso e ocupação 

do território (possibilidade de alteração de regimes e de delimitações, decorrentes de alterações 

socioeconómicas, ambientais, entre outras) e evitar que as orientações e flexibilidade do modelo 

de ordenamento do PAE, através dos mecanismos instituídos pelas AG e pelo MRL, possam ser 

comprometidos por uma interpretação restritiva quanto às áreas consideradas interditas, sugere-

se a alteração à proposta do PAE, explicitando que a Planta de Condicionantes tem caráter 

meramente indicativo. 

Não obstante, é importante esclarecer que pelo facto de uma exploração não integrar uma AG 

não é, por si só, impeditivo de licenciamento ou ampliação, na medida em que o PAE prevê a 

possibilidade de licenciamento de áreas fora das AG, bem como a criação de novas AG, desde que 

não sobrepostas com áreas interditas, através do MRL que, para a ilha do Faial, aponta um limite 

máximo de 20% da área afeta a explorações licenciadas à data da publicação do PAE.    
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X . PARECER DA CÂMARA DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DOS AÇORES (CCIA)  

Este órgão apresentou as seguintes propostas:  

i) «Há escassez, em algumas ilhas, de áreas de bagacina viáveis para novos licenciamentos.» 

COMENTÁRIO: 

As AG do PAE foram definidas tendo por base a manutenção das Áreas Prioritárias para a Gestão 

dos Recursos Minerais do Plano Regional de Ordenamento do Território dos Açores (PROTA). Para 

tal, foi aferido no âmbito do PAE, com maior pormenor, quer a potencialidade de existência de 

recurso a explorar, quer a existência de condicionantes à atividade extrativa, com a consequente 

redelimitação, relocalização e/ou subdivisão das áreas previstas no PROTA. Quanto à 

potencialidade de recurso, esta foi avaliada com base na procura das diversas litologias por parte 

do mercado em ordem à sua disponibilidade no contexto regional e no contexto de cada ilha, 

tendo sido considerados recursos com potencialidade os que apresentam maior procura no atual 

contexto do mercado e os que se revestem de importância em termos de utilização histórica, 

principalmente ao nível patrimonial.  

No entanto, e a verificar-se a inexistência de materiais como a bagacina nas AG, tal facto poderá 

ser ultrapassado através da ativação do MRL.   

 

ii) «A área prevista no âmbito do mecanismo de reforço limitado deve ser de 15%.» 

COMENTÁRIO: 

Tal como mencionado em análises anteriores, o MRL constituiu-se como um princípio essencial à 

adequabilidade e eficácia do PAE que permite dotá-lo de alguma flexibilidade, no que respeita à 

área disponível para a gestão e exploração de recursos minerais não metálicos, e à capacidade de 

resposta relativamente a eventuais flutuações, variações das premissas e variáveis-chave que 

influenciam a maior ou menor necessidade de recursos disponíveis. 

Através deste mecanismo, permite-se capacitar e possibilitar a existência de mais áreas de 

atividade extrativa, de forma a dar resposta a necessidades de mercado que se alterem 

relativamente ao previsto no cenário de base e, em simultâneo, regular e limitar essa “expansão”, 

impondo limites percentuais de área “extra” das Áreas de Gestão (AG) definidas, adequados e em 

conformidade com as dinâmicas específicas de cada ilha. 

Em suma, a criação de novas áreas de extração em espaços não interditos à atividade extrativa é 

limitada, em cada ilha, pelos valores máximos determinados pelo MRL, definido com base na 

superfície de solo afeto a licenciamentos para a atividade extrativa à data de entrada em vigor do 

PAE. Para o cálculo dessa percentagem foram também consideradas as análises evolutivas da 
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dinâmica do sector nos cenários selecionados para o desenvolvimento do modelo territorial de 

ordenamento do sector.   

 

iii) «Não se encontram previstas áreas de traquito e de ignimbrito, embora elas possam enquadrar-

se no âmbito do mecanismo de reforço limitado.» 

COMENTÁRIO: 

Relativamente a este ponto, chama-se novamente a atenção para o facto das AG no PAE terem 

sido definidas tendo por base a manutenção das Áreas Prioritárias para a Gestão dos Recursos 

Minerais do PROTA tendo, posteriormente sido aferidas, com maior pormenor, quer a 

potencialidade de existência de recurso a explorar, quer a existência de condicionantes à 

atividade extrativa, com a consequente redelimitação, relocalização e/ ou subdivisão das referidas 

áreas. Refere-se, ainda, no que respeita à potencialidade de recurso, esta foi avaliada com base 

na procura das diversas litologias por parte do mercado em ordem à sua disponibilidade no 

contexto regional e no contexto de cada ilha, tendo sido considerados recursos com 

potencialidade os que apresentam maior procura no atual contexto do mercado e os que se 

revestem de importância em termos de utilização histórica, principalmente ao nível patrimonial.  

Não obstante, reforça-se a possibilidade prevista no PAE de, através da ativação do MRL, poder 

ser contornada a inexistência de materiais nas AG, como os enumerados.   

 

iv) “O Plano ou a legislação complementar deveria abrir-se à hipótese de ocorrer a necessidade de 

se efetuar uma exploração de caráter temporário em que seja necessário um processo mais 

rápido de aprovação, como por exemplo a execução de uma obra. Como algumas das 

explorações em atividade estão a acabar, era bom prever sempre uma área envolvente para a 

futura ampliação. Sobre a recuperação das áreas após concluída por exemplo a sua exploração 

entende-se que se devia aceitar que pudessem ficar também em pastagem ou terreno arável. 

Manter a possibilidade das explorações de pequena dimensão (área, volume ou cotas) poderem 

ser licenciadas só pelas câmaras municipais.” 

COMENTÁRIO: 

Uma vez que estas questões prendem-se com o Regime Jurídico da Revelação e Aproveitamento 

de Massas Minerais na Região Autónoma dos Açores, definido no Decreto Legislativo Regional nº 

12/2007/A, de 5 de junho, as mesmas devem eventualmente ser consideradas no âmbito da 

alteração/ revisão do referido diploma em questão, a qual se encontra prevista no PAE, através da 

Ação 3.1 do Programa de Execução. 


