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RELATÓRIO E PARECER SOBRE A PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL 

N.º 66/X – ALTERAÇÃO AO DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.º 28/2011/A, DE 11 

DE NOVEMBRO, QUE ESTRUTURA O PARQUE MARINHO DOS AÇORES 

 

Capítulo I 

INTRODUÇÃO 

_____________________________________________________________________________ 

A Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho reuniu no dia 06 de abril de 

2016, na delegação da Terceira da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, 

na cidade de Angra do Heroísmo. 

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 66/X – Alteração do Decreto Legislativo Regional nº 

28/2011/A, de 11 de novembro, que estrutura o Parque Marinho dos Açores. 

A mencionada Proposta de Decreto Legislativo Regional deu entrada na Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores em 20 de janeiro de 2016, 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 nº 2/2009, de 12 de Janeiro. 

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

227º, nº 1, alínea a), e 112º, nº 4 da Constituição da República Portuguesa e nos artigos 37º, 

nºs 1 e 2 e 57.º, n.º 1 e n.º 2, alínea b) do Estatuto Político-Administrativo da Região 

Autónoma dos Açores. 
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Capítulo III 

APRECIAÇÃO DA INICIATIVA 

_____________________________________________________________________________ 

a) Na generalidade 

A iniciativa indica, a nível preambular, que o Decreto Legislativo Regional n.º 28/2011/A, 

de 11 de novembro estruturou o Parque Marinho dos Açores, “contribuindo para assegurar 

a proteção e a boa estão das áreas marinhas protegidas por razões ambientais marítimas 

que se localizam nos mares dos Açores e cuja gestão cabe aos órgãos de governo próprio da 

Região Autónoma dos Açores.” Mais indica que, “considerando a existência dos Critérios dos 

Açores, definidos aquando da nona reunião da conferência das partes da Convenção de 

Diversidade Biológica (…), com o objetivo de identificar áreas marinhas em alto-mar e 

habitats de grande profundidade com significância biológica ou ecológica (…), na 

classificação das áreas protegidas que integram o Parque Marinho dos Açores tomaram-se 

por referência aqueles mesmos critérios.” Indica ainda que “considerando que a 

necessidade de classificação de novas áreas protegidas constitui um processo dinâmico e 

adaptativo, verificando-se, atualmente, a existência de um conjunto de áreas integrantes no 

território da Região Autónoma dos Açores, de acordo com o artigo 2.º do respetivo Estatuto 

Político-Administrativo, que reúne as condições necessárias para incorporar a rede de áreas 

protegidas integradas no Parque Marinho dos Açores, importa agora proceder à sua 

classificação.”  

b) Na especialidade 

Em sede de análise na especialidade não foram apresentada propostas de alteração. 

 

Capítulo IV 

CONTRIBUTOS DE OUTRAS ENTIDADES 

_____________________________________________________________________________ 

a) Audição do Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia  
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A Comissão procedeu à audição do Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia na sua 

reunião de 03 de fevereiro de 2016. 

Iniciou o Secretário por referir que a questão das áreas marinhas protegidas era uma das 

imagens de marca dos Açores como região pioneira da conservação do meio marinho. 

Indicou igualmente que se havia beneficiado muito do trabalho de investigação científica da 

Universidade dos Açores e que, naquele sentido e na continuação daquele trabalho pioneiro, 

que era um dos primeiros do mundo, e que se tinha vindo a progredir na continuação do 

trabalho na proteção dos ecossistemas mais sensíveis. Afirmou ainda que a proposta 

pretendia classificar quatro novas áreas marinhas protegidas. O Secretário referiu ainda as 

zonas novas que agora avançavam – a área marinha de gestão de recursos do arquipélago 

submarino do METEOR, a área marinha protegida “tampão” do perímetro de proteção e 

gestão de recursos no perímetro dos Açores, a área marinha protegida para gestão de 

recursos do banco CONDOR e o banco PRINCESA ALICE. Referiu que o arquipélago 

submarino do METEOR era muito estudado por cientistas internacionais, sendo uma zona 

muito interessante do ponto de vista geológico. No que respeita à “área tampão”, referiu a 

existência de esponjas e corais e de comunidades bacterianas associadas de elevado 

interesse. Reportando-se ao banco CONDOR, fez referência a jardins de corais descobertos 

em 2006, tendo zonas com gregórias e outros organismos. Mais indicou que esta área era 

um autêntico laboratório submarino. No respeitante ao banco PRINCESA ALICE, referiu que 

era uma zona importante para a pesca e um dos pontos do arquipélago onde se agregavam 

jamantas e pelágicos migratórios. 

O Deputado Luis Rendeiro, do PSD, fez alusão à diminuição da área disponível para a pesca, 

questionando como é que iria ser feita a gestão do setor das pescas com a criação daquelas 

novas áreas protegidas. A nível de fiscalização, referiu que a Região não dispunha nem de 

competências nem de meios para fazer fiscalização das zonas protegidas e que estava a 

haver uma quebra daquilo que eram as regras naquelas zonas, que eram zonas de conflito 

nas competências da gestão da República e da Região. No respeitante aos recursos 

biológicos e geológicos e aquilo que era a desejável geração de riqueza na Região, 

questionou como se articulava o alargamento previsto na iniciativa com a falta de 

fiscalização. 
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A Deputada Graça Silveira, do CDS-PP questionou qual era, no entendimento do Governo 

Regional, a diferença entre a gestão de habitats com espécies e a gestão de recursos, já que 

existiam espécies que eram recursos. Reportando-se ao banco PRINCESA ALICE e este ser 

entendido como sendo só de espécies, indicou que tal acontecia porque não havia 

entendimento que aquele pudesse colocar algum problema em relação à gestão de recursos. 

Indicou ainda que, na republicação do artigo 21.º (no seu ponto 4), havia ficado com algumas 

dúvidas quando se referia que, sem prejuízo das normas que viessem a ser fixadas para a 

gestão da coluna de água, nos fundos marinhos não podiam ser autorizadas, financiadas ou 

de alguma forma apoiadas por entidades com sede na Região quaisquer atividades de 

natureza extrativa ou que resultassem na perfuração dos ecossistemas bentónicos e das 

espécies bentónicas ali existentes – questionando por que motivo só as entidades com sede 

na Região é que estavam impedidas de o fazer e se tal deixava em aberto que todas as outras 

pudessem ter atividades extrativas naquelas áreas. 

Tomou a palavra o Secretário Regional para referir que o artigo 21.º não tinha sido objeto 

de alteração e que a diferença era filosófica, de base, havendo uma sobreposição em 

determinadas áreas. No respeitante ao suposto conflito de interesses da pesca, referiu o 

Secretário que eram feitas, em tempo de tempestade perfeita com um máximo de 

sensibilidade social, comunicação daquele tipo de alterações quando elas eram mesmo 

importantes. Mais disse que, naquele caso em concreto dava-se o caso de não haver 

nenhuma alteração ao que se podia fazer e que, naquele momento não estava prevista 

nenhuma restrição adicional à pesca, sendo que as restrições tinham a ver com produtos 

químicos, ruídos, recolha de amostras, etc. 

O Deputado Luis Rendeiro, do PSD, retomou a palavra para referir que o documento era 

omisso em relação as pescas, questionando se tal significava que o objetivo era para que não 

houvesse alterações às pescas. 

Replicou o Secretário Regional que não eram necessários, na presente fase, referências às 

pescas porque não há alterações e que, no respeitante à fiscalização, a Região tinha 

competências próprias e que existia duas áreas que eram exclusivas. Mais indicou que, no 

que dizia respeito às pescas, não tinham meios para fiscalizar explorações, e que os recursos 

que existiam eram os conhecidos, tendo havido, não obstante, um aumento das capacidades 

de fiscalização. Referiu ainda que o Governo Regional estava consciente de que a fiscalização 
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tendia a melhorar mas que percebia que, mesmo pontualmente, existissem queixas. Indicou 

ainda que Santa Maria iria ser objeto de algumas das inovações tecnológicas, 

nomeadamente câmaras de HD, das quais quatro das cinco iriam estar entre os ilhéus das 

Formigas e Santa Maria, e uma outra na Fajã do Santo Cristo em São Jorge. Afirmou que o 

Governo Regional estava alerta e que tinham resposta a caminho. Indicou ainda que as 

competências partilhadas eram outro aspeto chave do diploma. Referiu que o governo 

regional anterior tinha um entendimento de quais eram aquelas competências nessas áreas 

muito distinto do que o que se via que estava na Constituição e no EPARAA, tendo avançado 

com medidas legislativas assertivas das competências da ALRAA. Fez alusão à anterior 

aprovação em conselho de ministros de áreas protegidas, que atribuía ao próprio conselho 

de ministros a definição daquelas mesmas áreas protegidas. Referiu que, naquele momento 

estavam em conversação com o atual Governo da República, chamando a atenção para 

aquilo com que não concordavam, de forma a repor o que é competência exclusiva da Região 

e a nível de ordenamento do espaço marítimo. Referiu que a densificação do que se entende 

por gestão partilhada era essencial.  

b) Contributo de outras entidades 

Foram solicitados pareceres ao Conselho de Ilha da Terceira, à Alerta - Associação do 

Escutismo Católico dos Açores, à Junta Regional dos Açores - Corpo Nacional de Escutas, à 

Associação Amigos dos Açores e CADEP-CN de Santa Maria, ao Conselho de Ilha de Santa 

Maria, ao Conselho de Ilha de São Jorge, ao Conselho de Ilha da Graciosa, ao Departamento 

de Oceanografia e Pescas, ao Conselho de Ilha do Faial, à Federação das Pescas dos Açores, 

à Associação Os Montanheiros - Núcleo da Ilha de S. Jorge, ao Conselho de Ilha do Corvo e à 

AOMA - Associação dos Operadores de Mergulho dos Açores, cujos pareceres se encontram 

anexos ao presente relatório e dele fazem parte integrante. 

 

Capítulo V 

SÍNTESE DAS POSIÇÕES DOS DEPUTADOS 

_____________________________________________________________________________ 

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



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho 

 

7 
 

Os Grupos Parlamentares do PSD, do CDS-PP e a Representação Parlamentar do PCP 

abstiveram-se com reserva da sua posição para plenário.  

 

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 aas 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 66/X – Alteração do Decreto Legislativo 

Regional nº 28/2011/A, de 11 de novembro, que estrutura o Parque Marinho dos Açores. 

  

Angra do Heroísmo, 06 de abril de 2016 

 

A Relatora, 

 

Marta Couto 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

O Presidente, 

 

Francisco Coelho 



Duarte Silveira

Assunto: FW; Resposta ao of. 558 -Solicitação de parecer escrito sobre aproposta de Dec.
Leg. Reg n.° 56/X,- "Alteração ao Dec. Leg. Reg. n.° 28/2011/A, de 11 de novembro,
que estrutura o Parque Marinho dos Açores

Importância: Alta

De: Maria Martins [mailto:maria.martinsOcmDv.pt1

Enviada: 19 de fevereiro de 2016 14:10
Para: Berta Tavares <btavaresOalra.pt>

Assunto: Resposta ao of. 658 -Solicitação de parecer escrito sobre aproposta de Dec. Leg. Reg n.s 66/X,- "Alteração
ao Dec. Leg. Reg. n.a 28/2011/A, de 11 de novembro, que estrutura o Parque Marinho dos Açores
Importância: Alta

Na seqüência do V. oficio sobre oassunto supra mencionado, encarrega-me oSr, Presidente da Câmara Municipal
da Praia da Vitória de informar que oConselho de Ilha tem Reunião Ordinária agendada para maio, pelo que não
será possível emitir parecer na data referida no oficio 558 datado de 18 de fevereiro do ano em curso.

Com os melhores cumprimentos,

Maria Hortênsia Martins

Adjunta do Gabinete da Presidência
T:i-SSl 295 540 206 \ M; +351 918530 240
Email; maría.martins^cmov.Dt

MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA
Paços do Concelho | 9760-856 PRAIA DA VITÓRIA
Telefone: (+351) 295 540 200
Fax: (+351) 295 540 210
Site: http://www.cmpv.Dt

E-mail: eeralf5)cmpv.pt

ASSEMBLÉIA LEÍSíSLAtiVÂ
DA REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORÉS

ARQUIVO

Entrada 5 O Proc. n.° •/oJ' .
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Assunto:

ALERTA

ASSOCIAÇÃO DO ESCUTISMO CATÓLICO DOS AÇORES

Exmo. Sr. Dr. Francisco Manuel Coelho

Lopes Cabral,

Presidente da Comissão de Assuntos

Parlamentares,

Rua Marcelino Uma

9901-858 Horta

N/Ref,: 08/16 P." 1.7/16 Data: 2016-03-02

Solicitação de Parecer Escrito Sobre a Proposta de Decreto Legislativo Regional N"
66/X - "Alteração ao Decreto Legislativo Regional ii° 28/2011/A, de 11 de
Novembro, que Estrutura o Parque Marinho dos Açores".

A Associação Alerta, emreunião ordinária realizada a 1 de março de 2016,
deliberou encontrar-se impossibilitada de dar parecer sobre o conteúdo em
causa, por falta de técnicos especialistas na matéria.

O Presidente da ALERTA

Manuel Pires Luís

bentro de Foimaçao do Belo Jardim, n° 84 - 9760-556 PRAIA DA VITÓRIA
Telefone e FAX: 295 513 829
Kúmerode IdentificaçãoSOO 972 0S2

E-mail: iracores cne@hotmail.com ASSEMBLÉIA LEGiSL^itjVÀ,
.ÓA REGIÃO AÚTÓ.NOMA DOS A;ÇORÉ$

ARQUIVO

Entrada "í 2. Proc. o." •
Data:Ú^^ / •/ N.° /Si.



Assunto:

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS

ESCUTISMO CATÓLICO PORTUGUÊS

JUNTA REGIONAL DOS AÇORES

N/Ref.: 07/16

Exmo. Sr. Dr. Francisco Manuel

Coelho Lopes Cabral,

Presidente da Comissão de

Assuntos Parlamentares,

Rua Marcelino Lima

9901-858 Horta

P." 1.7/16 Data: 2016-03-02

Solicitação de Parecer Escrito Sobre a Proposta de Decreto Legislativo Regional N°
66/X - "Alteração ao Decreto Legislativo Regional n» 28/2011/A, de 11 de
Novembro, que Estrutura o Parque Marinho dos Açores".

AJunta Regional dos Açores, em reunião ordinária realizada a 01/03/2016,
deliberou dar parecer favorável ao referido documento, por não dominar a
matéria em causa.

Sempre Alerta para Servir

O chefe Regional

]\^anueH%es^Luís

ÁSSEMBLEÍÀ LEGiSLÁtivÁ'"
da regiao a.ut.ó.noma dos açores

Entrada

Centro de Formação do Belo Jardim, n° 84 - 9760-556 PRAIA DA VITÓRIA
Telefone c FAX: 295 513 829
Número de Identifícaçio SOO 972 052

E-mail: iracores cne@hotmail.com

arquivo

Proc. n.° :



Fátima Santos

De:

Enviado:

Para:

Assunto:

Anexos:

Cadep Cn <cadep.cn@gmail.com>
7 de março de 2016 18:37
arquivo
Parecer - Proposta de DLR n° 66/X-Alteração do DLR n® 28/2011/A-P.Marinho dos
Açores

Parecer-P.Marinho dos Açores-Alteração-CADEP-CN e A.Açortes Sta Maria.pdf

Ex.Mo Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho

Assunto: Envio deparecer sobre a Proposta de DLR n° 66/X-Alteração do DLRn°28/2011/A-P.Marinho
dos Açores

Em resposta aos vosso ofícios Ref. n° S/696/2016, dirigido à Delegação de Sta Maria dos Amigos dos
Açores e Ref. n° S/695/2016, dirigido ao CADEP-CN (Clube dos Amigos e Defensores do Patrimônio
Cultural eNatural), solicitando parecer sobre a proposta de DLR referida em epígrafe, decidiram as duas
partes analisar o documento em conjunto e emitir o parecer conjunto que se envia, emanexo.

Com osmeus respeitosos cumprimentos '

O Coordenador do CADEP-CN e representante dos AA em Sta Maria

José Andrade Melo

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
ÜA-REGIÃO AUTÔNOMA DQS AÇORES

ARQUIVÔi

Entrada. "^írO .pi-gp. o."!!.*.
Data: ' T>i:? /• ^ •

-r



(AMIGOS DOS AÇORES ECADEP-CN- STA MARIA)

Aml^oft dM Açotm
AiSí>á«fflo eccUQÍca

PROPOSTA DE ALTERAÇÇÃO DA ESTRUTURA

DO PARQUE MARINHO-AÇORES

(Alteração do DLR n? 28/2011/A-ll novembro)

ANÁLISE E PARECER SOBRE O DOCUMENTO

0 acrescento de novas áreas ao Parque Marinho dos Açores, através da proposta do
DLR em análise, merece o nosso analtecimento pela sua importância na afirmação e
preocupação ecológica dos Açores na proteção do mar e dos habitats e recursos

mineralogicos nele existentes. Tomado no seu todo, depois de republicado com a
incorporação textual do DLR anterior, consideramos que resulta num Documento,
global e teoricamente positivo, mas com muitos "mas" em termos de fiscalização e
respostas específicas, na prática, tanto para as áreas protegidas já existentes, assim

como para as agora propostas para acrescento, não se prevendo os fundamamentais

planos especiais de ordenamento e gestão individualizada para cada uma delas.

A nível global, também é um documento que vem reforçar a importância estratégica

internacional dos Açores através do seu espaço marinho, vincando que a Região é
conhecedora das áreas mais ricas e sensíveis em termos de recursos dentro do espaço
da sua jurisdição, e se acomete da sua gestão dentro dos parâmetros da

sustentabilidade, assumindo, nesse desiderato, as orientações expressas nos

documentos internacionais de cúpula sobre os oceanos, nomeadamente o Livro Verde

e o Livro Azul sobre a Política Marítima Européia, a Diretiva-Quadro da "Estratégia
Marinha», a Resolução do Conselho de Ministros que aprova a "Estratégia Nacional

para o Mar», as convenções OSPAR e RAMSAR, entre outras.

Concordamos com o acrescento destas novas áreas que vão ser integradas no Parque
Marinho dos Açores, no âmbito desta proposta de DLR, nomeadamente as que se
situam dentro do espaço de jurisdição do Arquipélago, assim como a uniformização
internacional das suas nomenclaturas, estabelecidas pela lUCN (União Internacional

para a Conservação da Natureza), e o cumprimento dos objetivos definidos por essa

organização.

No que se refere à responsabilidade de gestão de áreas marinhas protegidas sitas em

águas internacionais, embora considerando que seja honroso para a Região e sua
afirmação no Atlântico Norte, a ajuizar pela deficiente e ineficiente fiscalização
evidenciada adentro das águas territorias (temos o exemplo flagrante os ilhéus das
Formigas e o recife Dollabarat), consideramos que os Açores, claramente, não dispõe
de meios logísticos nem humanos para dar resposta a essa pretensão jurídica.



Aquilo que teoricamente e a curto prazo prestigiará a Região, pelo depósito da
confiança internacional, tememos que se torne mais figurativo do que efetivo, no
cumprimento dos objetivos de gestão eficaz dessas áreas, pela incapacidade atual
acima aludida, podendo nos desprestegiar a médio prazo, aquando de uma avaliação
de resultados.

Sendo sobejamente sabido e irrefutável que jamais se poderá fazer uma boa gestão
sem rigorosa fiscalização, é estranho, e constitui um enorme vazio, não constar no

Documento uma única menção à «fiscalização», para a observância dos objetivos e
operacionalização das medidas nele assumidos.

Como não é possível fazer-se uma "eficaz gestão sem uma tenaz fiscalização", não
dispondo a Região de meios próprios, nem, ainda, de cabimento jurídico para tal, pois
tal incumbência fiscalizadora está adstrita à Marinha, não é compreensível que, mais
uma vez, também nesta nova proposta de DLR não refira uma única vez à «gestão e
fiscalização partilhada do mar», se tal só é possível com uma sintonia e estratégia
perfeitas entre as partes com competência e responsabilidade na matéria.

Refere o texto da nova proposta do novo DLR, já republicado com o anterior, que:
"Para que possa atingir os seus objetivos, o Parque Marinho dos Açores é dotado de
instrumentos de gestão dinâmicos e adaptativos que se pretenda respondam aos
desafios das convenções internacionais {...)"

Não obstante essa afirmação, que consideramos pertinente, o Documento à
semelhança do anterior volta a não enumerar, nem a precisar quaisquer desses
instrumentos, soando a meras intenções, sem garantias da exequibilidade de uma
gestão e fiscalização rigorosas e eficazes.

Finalmente, e em reforço do já anteriormente dito, consideramos que a continuada
integração das áreas marinhas protegidas só no POEMA (Plano de Ordenamento do
Espaço Marinho dos Açores), que é um instrumento generalista e de "macro gestão",
sem considerar planos de gestão específicos (Planos Especiais de Ordenamento

individualizados), nãos auspicia uma gestão eficaz de cada uma das áreas, tendo em
conta as suas características ambientais específicas e necessidades particularizadas."

Vila do Porto, 2 de março de 2016

O Coordenador do CADEP-CN e representante

dos Amigos dos Açores em Sta Maria

José Andrade Melo



CONSELH-O t>e ILHA

SANTA MAfZiA
Largo NossaSenhorada Conceição- 9580 Vila do Porto

Santa Maria-Açores

Exmo. Sr. Presidente da Comissão, de Assuntos

Parlamentares) Ambiente e Trabalho da ALRAA

Reuniu o Conselho de Ilha de Santa Maria no passado dia 03 de março tendo decidido,
por unanimidade, sobre a Vossa solicitação de parecer sobre a Proposta de Decreto

Legislativo Regional n2 66/X- "Alteração ao Decreto Legislativo Regional n^ 28/2011/A
de 11 de novembro - que Estrutura o Parque Marinho dos Açores", o seguinte:

O acréscimo de novas áreas ao Parque Marinho dos Açores, através da proposta do

DLR em análise, merece o nosso enaltecimento pela sua importância na afirmação e
preocupação ecológica dos Açores na proteção do mar e dos habitats e recursos

mineralógicos nele existentes.

Tomado no seu todo, depois de republicado com a incorporação textual do DLR
anterior, consideramos que resulta num documento, global, e teoricamente positivo

mas, com algumas fragilidades em termos de operacionalização fiscalizadora e
respostas específicas para cada uma das áreas protegidas já existentes e àquelas agora
propostas para acréscimo, nomeadamente, na não inclusão de Planos Especiais de
Ordenamento e de Gestão Individualizada para cada uma delas, os quais são

instrumentos fundamentais para uma gestão eficaz.

Anível global, também é um documento que vem reforçar a importância estratégica
internacional dos Açores através do seu espaço marinho, vincando que a Região é
conhecedora das áreas mais ricas e sensíveis em termos de recursos dentro do espaço

da sua jurisdição, e se acomete da sua gestão dentro dos parâmetros da
sustèntabilidade, assumindo, nesse desiderato, as orientações expressas nos

documentos internacionais de cúpula sobre os oceanos, nomeadamente o Livro Verde
e o Livro Azul sobre a Política Marítima .Européia, a Diretiva-Q.uadro da "Estratégia
Marinha", a Resolução do Conselho de Ministros que aprova a "Estratégia Nacional
para o Mar", as convenções OSPAR e RAMSAR, entre outras.



CONSEL(-fO ILH-A t>6

SANTA MAR.IA
Largo Nossa Senhora daConceição - 9580 Vila do Porto

Santa Maria - Açores

Concordamos com oacrescento destas novas áreas que vão ser integradas no Parque
Marinho dos Açores, no âmbito desta proposta de DLR, assim como auniformização
internacional das suas nomenciaturas, estabelecidas pela lUCN (União Internacional
para aConservação da Natureza}, e ocumprimento dos objetivos definidos por essa
organização.

Sendo sobejamente sabido e irrefutável que jamais se poderá fazer "uma boa gestão
sem rigorosa fiscalização", constitui um enorme vazio não constar no documento uma
unica menção àfiscalização, para aobservância dos objetivos eoperacionalização das
medidas nele assumidos.

Como nao é possível fazer-se " uma eficaz gestão sem uma tenaz fiscalização", não
dispondo aRegião de meios próprios, nem, ainda, de cabimento jurídico para tal, pois
tal incumbência fiscalizadora está adstrita àMarinha, não écompreensível que, nesta
nova proposta de DLR não se faça qualquer referência à "gestão e fiscalização
partilhada do mar", só possível com uma sintonia eestratégia perfeita entre as partes
com competência e responsabilidade na matéria.

Sem outro assunto de momento, os nossos cordiais cumprimentos.

Vila do Porto, 08 de março de 2016.

P Presidente do Conselho dê liha de Santa, Maria

jL/ju /2^-
(Rui Alexandre dos Reis Arruda)'

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DA REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES

r\RQTU\'0

Entrada Proc.

Data: n/á / Q!8 l02 . N.° / K .



CONSELHO DE ILHA DE SÃO JORGE '
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^ proposta de decreto legislativo regionalIX- Alteração ao Decreto Legislativo Regional N«28/2011/A, de 11 de
novembro, que estrutura oparque marinho dos Açores"'

oCcnselbo de Ilha de S. Jorge, reunido no dia trés de março de 2016, anailsou ediscutiu a

cZT /A H!r'° N»1/A, de 11 de novembro, que estrutura oparque marinho dos Açores", emitindo oseguinte
parecer: ^

•Relativamente aesta matéria pretendemos realçar aimportância de constar na alteração a
este Decreto Legislativo Regional, artigo as.» ••Competências do Conselho Consuítivo^^ que
oConselho Consultivo deverá emIUr parecer em todas as Portarias ou Regulamentações
que surjam à legislação em causa;

I

Assim, eapôs aintrodução do referido no parágrafo acima mencionado, entende este Conseiho
de Ilha que esta aiteraçâo épositiva, uma vez que éimportante afulcral asalvaguarda do nosso
patrimônio marítimo, pelo que oparecer deste Conselho de Ilha éfavorável.

Velas, 03 de março de 2016

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DA REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORÉS

ARQUIVO

Entrada., 721 Proç. n.°' •10-^,_
Data: iX •

A Presidente do Conselho de Ilha

tv,
Maria Isabel Góis Teixeira



CONSELHO DE ILHA DA GRACIOSA

OConselho de Ilha da Graciosa em reunião extraordinária de 8dl; Março
de 2016 com oobjectivo de emitir parecer sobre Pedido de parectr sobre
a proposta de Decreto Legislativo Regional N2 66/X - "Alteração ao
Decreto Legislativo Regional ns 28/2011/A, de 11 de Novembro, que
estrutura oParque Marinho dos Açores". j
Os conselheiros dão parecer favorável à proposta, contudo recomendam a
implementação de meios de fiscalização.

Santa Cruz da Graciosa, 8 de Março de 2016

O Presidente,

Carlos Brum

ASSEMBLÉIA LEGIsí ATIVA
DA REGIÃO AUTÔNOMA DpS AÇORES

ARQUIVO

Eiífada 732 i,.:-»-. lOU.
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Sua referência

Universidade dos Açores

Departamento de Oceanografia e Pescas

Sua comunicação de

r
Exmo. Senhor

Presidente da Comissão de Assuntos

Parlamentares, Ambiente e Trabalho
Assembléia Legislativa da Região Autónc^ma dos
Açores

Rua Marcelino Lima

9901-858-Horta

L

Nossa referência

DOP-SAl/2016/13

Assunto: Solicitação de Parecer Escrito sobre a Proposta de Decreto

66/X "Alteração ao Decreto legislativo Regional n° 28/2011/

novembro, que estrutura o Parque Marinho dos Açores

Relativamente ao assunto em epígrafe, junto envio o parecer solicitad

pelo Prof. Doutor João Manuel Gonçalves.

Com os melhores cumprimentos.

o DIRETOR

Hélder Marques da Silva

ASSEMBLE

DA REGIÃO AUT

n

j

Data

09-03-2016

L.egislaíivo n°

de 11 de

D, elaborado

A LEGISLATIVA
ÒNOMÁDOS AÇORES

/\/?(

Univeraldads dos Açores - Departamento de Oconografia e Pescas

Rua Prof Doutor Frederico Machado n° 4-9901-862 Horta
Telefone: 292 207800 Farc 292 207811 E-mail:ddoD@uac.Dt

Entrada_ 735_
• IO • •
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DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA E PESCAS

UNIVERSIDADE DOS AÇORES

Assembléia Legislativa da
Região Autônoma dos Açores,
Comissão de Assuntos Parlamentares,

Ambiente e Trabalho,

Rua Marcelino Lima,
9901-858 HORTA

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE DLR N" 66/X - "Alteração ao DLR N'
de 11 de novembro, que estrutura o Parque Marinho dos Açores"

(Ref. 665 de 18/02/2016; Proc.° 102/66/X)

28/2001/A

A proposta legislativa em preparação Incidirá sobre um diploma já existente (Decreto
Legislativo Regional n° 28/2011/A de 11 de novembro, que estruturou o Parque

Marinho dos Açores (PMA)), e consiste basicamente numa ampliação do PMA,
acrescentando-lhe 4 áreas oceânicas (quase 135 mil km^), mantendo a mesma
estrutura e fundamentação da legislação que está em vigor.

Enquadramento:

Estas novas áreas enquadram-se em três tipologias de subáreas marinhas protegidas
do PMA: /) para proteção de habitats e espécies (A- Cume do Banco Prircesa Alice:
~370 km^); //) para a proteção de recursos marinhos (B- Banco Condor: 242 km^, e C-
arquipélago submarino do Meteor, que engloba um conjunto coerente de 13 cadeias e
montes submarinos ~123 238 km^; e ///) D - perímetro de proteção e
recursos a sudoeste da ilha das Flores, que engloba um conjunto de
hidrotermais ~11 030 km^, 3 deles já previamente classificados ("Meneiz-Gwen" -
PMA02, "Lucky Strike" - PMA003, e "Rainbow"- PMA04). Note-se que as 2 últimas
áreas indicadas (Ce D) se estendem também para além da subárea dos Açores da ZEE
(110 934 km^) , aigo que já acontecia com 4 subáreas do anterior diploma do PMA
(campo hidrotermal "Rainbow" -PMA04; montes submarinos Altair - PMAOol Antialtair -
PMA09, e área MARNA -PMAIO).

Fundamentação e objetivos de gestão:

A fundamentação para a ampliação do PMA baseia-se em: i) aumentar a
representatividade dos ecossistemas pelágicos oceânicos (área A); li) os valores

1/3

gestão de

9 campos



DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA EPESCAS

UNIVERSIDADE DOS AÇORES

naturais presentes nessas áreas, a importância para espécies, habitats e ecossistemas,
0 interesse para melhorar o conhecimento científico, e o interesse para a exploração
sustentável dos recursos existentes (áreas B, C e D); iii) fundamentos descritos no n°
1 do art. 5° do DLR 28/2011 (extensão fora da ZEE das áreas C e D).
Os objetivos de gestão indicados para as novas áreas são:
- Área A: os indicados no n® 2 do art. 9° do DLR 28/2011;

- Áreas B, C e D: os indicados no n° 3 do art. 9° do DLR 28/2011, acrescidos de: í)
proteger e conservar áreas representativas de diversidade de espécies, habitats,
processos ecológicos e recursos haliêuticos; //) promover a exploração su^entável e
evitar a perturbação excessiva dos processos naturais que alicerçam a (ístrutura e
função do ecossistema; iii) promover a consciencialização ambiental, nomeadamente
sobre as espécies, habitats presentes e recursos existentes.

Atividades condicionadas:

atividadesPara o conjunto das novas áreas são indicadas um conjunto de 8
condicionadas e sujeitas a parecer prévio:
- Apenas para a área A: Realização de atividades suscetíveis de perturbar
ecológico das espécies presentes;
- Para as áreas B, C e D: /) ações de conservação da natureza e biodiversidade e
salvaguarda dos valores naturais; //) recolha de amostras geológicas; iii) iiíivestigação
cientifica e monitorização ambiental; iv) instalação de cabos subrnarinos de
comunicações, energia, condutas de gás e hidrocarbonetos ou outros; i/) atividades de
prospeção de recursos.

- Para todas as áreas (A a D): /) utilização de poluentes e explosivos c
causar dano ou perturbar as espécies presentes, embora apenas para a
tenha acrescentado "nomeadamente a avifauna"; //) introdução de ruídò aéreo ou
subaquático que possa causar perturbação nas populações de aves marinhas e
cetáceos, embora para as áreas B a D se tenha acrescentado "nomee
utilização de sonares navais ativos de alta intensidade, de qualquer frec
utilização de canhões de ar para a investigação sísmica ou hidrográfica".

Considerações fínais:

A estrutura indicada para a proposta legislativa em consideração em nada altera o
anterior diploma, pelo que se pode considerar como apenas um aumento iiuantitativo
das áreas cobertas anteriores e inclusão de novas áreas, plenamente justificadas em
termos ecológicos.

2/3
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DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA E PESCAS

UNIVERSIDADE DOS AÇORES

As quatro novas áreas indicadas para passarem a integrar o Parque Marinho dos
Açores (PMA), apesar de consistirem numa duplicação da área anterior do PMA
(passando a ter pouco mais de 245 mil km^), não apresentam grandes

condicionamentos de atividades. Apenas as atividades de investigação científica.

incluindo prospeção de recursos com recursos a tecnologias acústicas de elevada

intensidade e a colocação de cablagens e tubagens industriais estão abrangidas por

necessidade de autorização prévia pelas entidades competentes. As atividades

econômicas tradicionais, como a pesca e atividades de turismo marinho, não são

contempladas na atual proposta, podendo fazer-se posteriormente por legijiação mais
específica, o que é constitui um aspeto virtuoso desta proposta. Note-se que este

alargamento da área do PMA deverá ter como conseqüência uma maior eficácia das
atividades de fiscalização pelas entidades competentes.

Assim, pode-se considerar esta proposta como globalmente positiva e ambiciosa, dado

que permite antecipar e superar metas internacionais e européias de conservação de

áreas marinhas protegidas^^, tornando a RAA como um referência internacional a este
nível.

Haverá apenas a indicar a necessidade de uniformizar partes da redaçãò do texto,
como é o caso das atividades condicionadas indicadas atrás para todas as novas áreas
(A a D, itens /) e //)), e a recolha de amostras geológicas ser também alargado às
biológicas.

Horta, 07 de março de 2016.

Joãc^. Gonçalves
PkÍ. Auxiliar - Ph.D.

'Convention on Biological Diversity" -ter pelo menos 10% das áreas marinha protegidas
(objetivo 11 da CoP 10 - Nagoya - 2010).
2CE,2015. Relatório Intercalar da Estratégia da Biodiversidade da EU para2020.Relatório da CE
Conselho.COM (2015) 478 final. - SWD (2015) 187 final.Bruxelas. 20 pp.

3/3
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CONSELHO DEILHA DO FAIAL

Sua TvfnteciA Sua comumcâçio dt

r
Exm° Senhor

Presidente da Comissão de Assuntos

Parlamentares, Ambiente eTrabalh^
ALRAA

R. Marcelino Lima

9901-858 HORTA

L

Nossa Tcfcttocia

55/18 2016-03-10

ASSUNTO: PARECER SOBREALTERAÇÃO AO DLR N'' 28/2011/A, ÚE11 DE

NOVEMBRO, QUE ESTRUTURA O PARQUE MARINHO DOS AÇORES

n

j

Na seqüência do pedido de parecer solicitado por V. Ex*, o Concelho de

Tiba do Faial, reunido era 4 de março, emitiu e aprovou por unanimidade um

Parecer sobre o documento em referência que junto se remete.

Anexo: o citado

Z.C

Com os melhores cumprimentosy

OPRESIDENTi ONSELHODEILHA,

Fernando Manuel Machado Menezes

ASSEMBLÉIA LEGiSLATIVA
ÒA REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES

ARQUIVO

Entrada.. 756
I'roc.

'Data:_^/ff Ò^/ ff



CONSELHO DE ILHA DO FAIAL

PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL Nô 66/X- "ALTERAÇÃO
AO DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N9 28/2011/A DE 11 DE

NOVEMBRO, QUE ESTRUTURA O PARQUE MARINHO DOS AÇORES"

PARECER DO CONSELHO DE ILHA DO FAIAL

0 Conselho de Ilha do Faial, teunido no dia 4 de Março de 2016 pelas 14.30
horas no Salao Nobre da Câmara Municipal da Horta, a fim de dar parecer
sobre a Proposta de Decreto Legislativo Regional - Alteração ao DLR n°
28/2011/A de 11 de Novembro que estrutura o Parque Marinho dos Açores,
deliberou emitiro seguinte parecer.

1 - O Conselho de Ilha do Faial pronuncia-se na generalidade favoravelmente
ao diploma em apreciação, considerando a relevância da matéria no mesmo
contida, designadamente a protecção e a boa gestão das áreas marinhas
localizadas nos mares dos Açores.

2 - O Conselho de Ilha do Faial manifesta a sua preocupação, relativamente à
legislação subsequente ao presente diploma designadamente a referente a
futuros planos de gestão, os quais deverão ser equilibrados e ter em
consideração todos os interesses em presença como sejam os aspectos de
protecção ambiental, os interesses científicos e os rendimentos daqueles que
vivem das actividades marítimas.

3-0 Conselho de Ilha do Faial entende ainda que é fundamental para uma
boa gestão e susrentabilidade das áreas marinhas protegidas, uma fiscalização
adequada e eficaz, a desenvolver em conjunto e em coordenação pelas
autoridades nacionais e regionais comresponsabilidade na matéria.

w L.' i



Fátima Santos

De:

Enviado:

Para:

Assunto:

Anexos:

Federação das Pescas dos Açores <federacaopescasacores@sapo.pt>
11 de março de 2016 16:49
arquivo
Parecer da Proposta de Decreto Legislativo Regional n.° 66/X
carta FPA n.°012 2016 (Resposta Decreto Legislativo Regional 28 201IA de 11 de
nov).pdf

Boa Tarde,

A Federação das Pescas do Açores representada pelo presidente da Direção, Sr, Gualberto Rita, após análise da Proposta de
DecretoLegislativo Regional n." 66/X- "Alteração ao Decreto Legislativo Regional n,® 28/2011/Ade 11 de Novembro que estrutura
o parque marinhodos Açores", vem pelo presente informarque nada tem a opor ou a acrescer à referida proposta. No entanto,
pedimosque seja considerada a opinião da Associação APEDA nossa federada que enviamos em anexo.

Sem outro assunto de momento, subscrevo-me com

Melhores Cumprimentos,
Ana Paula Peixoto

Federação das Pescas dos Açores
Rua da Trincheira, n.®1
9675-161 Ribeira Quente
TeL: 962361103 / Fax: 296 584 725
E-mail: federacaopescasacores@sapo.pt

— Fim de mensagem reenviada —

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DA REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES

Entrada_

nata-O/ . P3'y U.

ARQUIVO

Proç. n:° ^/ O-Z^.-



Associação deProdutores do Espôcloa Demorsais dos Açores

Ex°. Senhor Presidente
Gualberto Rita

Federação das Pescas dosAçores
Rua Trincheiras 1,1°
9675-162 RBEIRA QUENTE

da Direção

V/Data N/Ref, N/Data
/*

i 2016/012 04-03-2016
Assunto. Resposta Decreto Legislativo Regional 28/201 l/A de 11 de Novembro

Em resposta ao pedido de alteração ao Decreto Legislativo Regional n° 28/201 l/A de 11
de Ndvembro, sòmos a informar vossa/s Excelênçia/s, -.após-..leitura do mesmo
verificamos que este decreto não proíbe a pesca •nàs...áreas-visadas'. Em relação à
proposta de tornar o Banco Condor (Artigo'20° A, paginas" 12, T5' è 27 à.29),'e á Coroa
do Banco Princesa Alice (Artigo 18° A, paginas 12, 15 e 30 á' 32) em áreas marinhas
protegidas, no primeiro a pesca já está proibida desde 2008 por Portaria n°. 88/2014 de
31 de Dezembro só para-os demérsais, no segundo ainda não existe nenhuma limitação
à pesca, sabemos que após a criação destas áreas o passo seguinte éproibir a atividade
extrativa da pesca. Somos a favor destas, mas contra a sua criação/isem qualquer
controleou fiscalização.
Somos a favor de mecanismos que possam garantir a.,.s.ustentábilidade dos recursos da
pesca (por exemplo áreas marinhas protegidas), mas estas áreas não podem ser criadas á
custa da perda de áreas de pesca para os-profissioriais eafavor de outras atividades, que
consequentemente levam à perda de-rendimentos para ospescadores

Comos melhores cumprimentos.

O Presidente da Direção

Jorge Fernando Leal Gonçalves

Contribuinte: 512069174
Sede: Edifício da Lotaçor- Cais de St. Cruz da Horta

9900-172 Horta

Telefone e Fax: 292 392 180
e-mail: aDeda@sapo.pt
www.pescazores.com



Núcleoda (lha de S. dorge

'Sua Referência " Sua Comunicação

Assembléia Legislativa da Região Autônoma dos

Açores

Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e

Trabalho

Rua Marcelino Lima

9901-858 Horta

Nossa Referência

108-2016
Velas'

04-03-2016

ASSUNTO: Parecer sobre a Proposta de Decreto Legislativo Regional n° 66/x

Relativamente ao vosso ofício S/690/2016 de 18/02/2016, o Núcleo dos Montanheiros de S. Jorge
concorda com os perímetros de salvaguarda e com as restrições que se encontram mencionadas

na Proposta do Decreto Legislativo Regional n® 66/x-"Alteração ao Decreto Legislativo Regional
n°28/2011 A, de 11 de novembro, que estrutura o Parque Marinho dos Açores".

Na perspetiva do Núcleo dos Montanheiros de S. Jorge, as iniciativas que evoluam no sentido de

identificar, salvaguardar e preservar os ecosistemas terrestres e marinhos e a sua biodiversidade,
desde que tenham uma gestão equilibrada, são sempre bem vindas.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente do Núcleo de S. Jorge

Susana Maria Borba Almada e Ávila

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DA REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES

ARQUIVO

Entrada,. , Proc. n.?'!-

Data:.®/A/ /Ç? • "nt

Associação "OsMontanheiros" - Núcleo de São Jorge- Casa do Povodas Manadas - EstradaRegional -
9800-037 Manadas

Tef. 911854769 / 914349440 / 913049262
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V/ referência

Of. 651

Município do Corvo

Conselho de ilha
Rua Jogo da Bola - 9980-024 CORVO

Telefone: 292 590 200 - Fax: 292 596 120
geral@cm-corvo.pt

Data

18-02-16

Exm° Senhor

Presidente da Comissão de Assuntos
Parlamentares, Ambiente e Trabalho
Assembléia Legislativa da Região
Autônoma dos Açores
Rua Marcelino Lima

9901-858 HORTA

N/ referência

Of. 06/2016
Data

09-03-2016

ASSUNTO: Solicitação de parecer escrito sobre a Proposta de Decreto Legislativo
Regional n° 66/X - "Alteração ao Decreto Legislativo Regional n° 28/2011/A,
de 11 de Novembro, que estrutura o Parque Marinho dos Açores"

Na seqüência do pedido de parecer escrito sobre o assunto em referência, o Conselho de Ilha do
Corvo, reunido no dia 26 de fevereiro de 2016 deliberou por unanimidade emitir o seguinte parecer:

Concordar e congratular-se com a Proposta deDecreto Legislativo Regional n° 66/X - "Alteração
ao Decreto Legislativo Regional n° 28/201 l/A, de 11 deNovembro, que estrutura o Parque Marinho dos
Açores".

Com os melhores cumprimentos.

OPresidente da Me^a^do (^nselho de Ilha,

José Manuel Alves da Silva

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DA REGIÀO AUTÔNOMA DOS AÇORES

Enfrada_

ARQUIVO

7G8
Proc. n." f/® ^ •

Data: O/g / iQf/ N;°.



Rua Teofílo Braga, 90
9580-535 Vila do Porto - Santa Maria - AZORES

E-Maíl: aoma.acores@gmail.com -

Contribuinte n" 510560180 - Associação n° 1509

Assembléia Legislativa da Região Autônoma dos

Açores.

Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente

e Trabalho

ASSUNTO: - Alteração ao Decreto Legislativo Regional 28/2011/A, que estrutura o Parque

Marinho dos Açores.

11 de Março de 2016

Exm°s. Senhores Membros da Assembléia Legislativa da RAA,

No seguimento da v/ solicitação e após a consulta aos n/ associados vimos desta forma

enviar o n/ parecer.

Desde longa data muitos dos n/ associados acompanharam e participaram na criação

dessas zonas, pelo que, este assunto é-nos familiar e sempre fomos dando a nossa opinião

aos Senhores Secretários e aos Senhores Diretores.

Lemos e relemos o Decreto Legislativo Regional e devido á sua extensão e complexidade

e para salvaguarda do meio marinho da nossa Região achamos que seria muito importante que

fosse criado um grupo de trabalho afim de analisar todos os pontos críticos antes da saída des

ta legislação que não vai ao encontro do que pretendemos para a nossa Região.

No entretanto deixamos aqui os alertas pois os locais falados neste Decreto Legislativo

Regional e que dizem respeito à nossa atividade e nos afeta grandemente tais como, o Banco

João de Castro, o Banco Condor, o Banco Princesa Alice, as Formigas, Dollabarat e as peque

nas zonas criadas e intituladas (AMP).

Não sabemos qual a diferença entre as zonas de costeiras, designadas marinhas para

Contactos da Dlrecção: 963184786 (Paulo Reis - Presidente) 919250507 (Rui Cabrai de Meio - Vice Presidente

917287285(JorgeBotelho - Secretário) 965431985 (Aiexandre Jacinto-Tesoureiro) 91902050S (Pedro Alves-Vogai)
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Rua Teofilo Braga, 90
9580-535 Vila do Porto - Santa Maria -AZORES
E-Mail: aoma.acoresf3iiniiail.coin -

Contribuinte n"510560180 - Associação n® 1509

gestão de recursos como áreas, que pertencem ao tal parque marinho de ilha e outras áreas,

uma vez que, nessas zonas tudo se pode fazer.

Damos como exemplos: o Monte da Guia onde as empresas de mergulho do Falai e do
Pico fazem 80% da sua atividade, vê-se de tudo, redes de emalhar, caça submarina, pescado
res profissionais e amadores e como todos nós sabemos estão legais. Caso os n/ associados

cheguem a este local de mergulho depois dos pescadores perdem a prioridade pois não podem

mergulhar e arriscam-se a levar com os aparelhos em cima ou as zonas marinhas protegidas
da Reserva das Formigas/Doilabarat é como não existissem, parecem mais as quintas de pes
ca de alguns pois se existir proteção é só no papel.

Se continuamos a permitir a autorização da pesca de pelágicos de superfície abrindo

assim a oportunidade ás embarcações de pesca de entrarem nas referidas zonas com isco vivo

e anzóis e assim "carregarem" espécies como o lírio, bicuda, mero, badejo, etc, e não havendo

qualquer controlo, o estado "péssimo" de conservação das reservas das Formigas/Doilabarat é

disso a melhor prova.

É no mínimo estranho e caricato que, a pesca de superfície seja permitida às embarca
ções de pesca profissional sem qualquer controle e uma empresa MT de mergulho tem que

pedir autorização para entrar nessas zonas.

Aliás antes de tecermos mais considerações não podemos de forma alguma deixar de

afirmar que:

Os operadores MT da região não se preocupam apenas com a sua atividade e tem

um enorme respeito pelo sector das pescas.

Mas tendo dito Isto, não podemos deixar de afirmar que:
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Os Açores são internacionalmente vistos como um destino de natureza, premiados nas
mais diversas actividades, infelizmente ainda ninguém viu o estado que se encontram os seus

fundos.

No rumo e à velocidade que estamos a "delapidar" os nossos stocks muito brevemente

todos os sectores irão estar com graves dificuldades.

Pensamos também nas novas gerações, o que irão ver? Possivelmente nada ou muito

pouco. Como vão os profissionais do sector "ganhar" a vida? E acima de tudo que imagem va
mos passar aos nossos filhos e a quem nos visita?

Para quando Zonas marinha protegidas em todos as ilhas? Para quando medidas que
invertam o estado em que nos encontramos? Até o sector Profissional das pescas ultimamente
se tem queixado quase diariamente da falta de peixe.

Mas, acima de tudo por muito que legislem sem FISCALIZAÇÃO não servirá de nada
pois apenas meia dúzia de "criminosos" são suficientes para delapidar os nossos mares de

forma quase irrecuperável.

O Banco João de Castro é sem dúvida um grande spot de mergulho devido "as carate-

rístícas de um fundo cheio de fumarolas vulcânicas, mas também com uma forte ausência de

fauna mesmo pelágicos, devido è sua captura. Nestes locais, tanto as bicudas, como os lírios

são stocks residentes e que podem ser levados à sua exaustão com alguma facilidade. Isto

podem comprovar os n/ associados que lá mergulham durante os últimos anos e o mesmo se

pode falar das Formigas e Dollabarat.

O Banco Princesa Alice é mesmo problemático para as empresas de mergulho do Pico
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Faial, pois era o "ex libris" muito divulgado como sendo o tal paraíso das mantas, bicudas, lí
rios, wahoo e serras, mas, neste momento está bastante diferente, para pior.

Perguntamos aos Senhores Governantes, com palavra nesta matéria de legislação o
porquê destes bancos e reservas estarem na situação em que se encontram, não abonando
nada para a imagem que durante anos nós transmitimos aos nossos clientes.

Nesses locais encontramos muito freqüentemente:

-Aparelhos de pesca a derivar, palangre de superfície ou peixes presos nos anzóis;
- Pescadores de zagaia e corrico;

- Jamantas com amostras e presas no corpo, com sorte não são os clientes com estas

amostras, como sabemos a parte mergulhável, onde andam estas espécies é muito pequena;
- Na altura da pesca ao bonito, barcos de "salto e vara" que por vezes estamos no fundo

e eles passam por cima de nós. Oque acontecerá se um dia que um mergulhador tenha de vir
à superfície e apanhe com a hélice?

- Como raramente existem tunídeos mesmo no topo vão pescar as bicudas e lírios, mas,
como também existem peixes porcos que se antecipam a comer o isco é prática a captura de
alguns que são lanhados e atirados ao mar com o intuito que o restante cardume afunde, para
melhor capturarem os pretendidos lírios e bicudas;

Caçadores submarinos na captura de pelágicos e à medida que os caçam o restante
cardume procura outras profundidades e todos nós sabemos que estão mesmo ao nosso lado
na parte mais baixa dos bancos;

Por estas razões cada vez aparecem menos jamantas. havendo mesmo, cerca de 70%
de mergulhos sem nenhuma e por vezes têm que esperar quase uma hora para aparecem 2 ou
3 animais e outros pelágicos, tais como, lírios serras e bicudas;

- No Banco Condor anteriormente uma área mais o menos preservada com pouca ativi
dade piscatória era aí que se encontravam os tubarões azuis com freqüência mas, nos últimos
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anos a taxa de sucesso em avistamentos desceu drasticamente provocando o seu abandono

por parte das empresas de mergulho.

- Ávista de toda a gente continuam a ser capturados impunemente tubarões azuis e
descarregados nos nossos portos, Mais, uma vez um dos animais que nos observávamos e
são fortemente capturados.

Como vêm a atividade de mergulho nos Açores poderia ser mais rentável e uma mais va

lia na economia da Região se as nossas Autoridades com poder para legislar e fiscalizar to
massem as devidas precauções antes que seja demasiado tarde.

Quando se referem logo na página 1 que "excluem-se dessas áreas marinhas aquelas
que se encontram no mar adjacente a cada ilha..." lá se vai o "nosso" sonho de criação das

reservas marinhas costeiras. Mas ainda assim acho que poderíamos tentar algumas coisas.

Nas páginas 29 e 31 quando referem os Bancos Condor e Princesa Alice, onde realçam,
e bem, o elevado interesse para as atividades MT, no Banco D. João Castro (página 31 e 32)
não é atribuído nenhuma salvaguarda nem interesse para as atividades MT, e isto deverá ser

incluído também neste Banco à semelhança dos outros Bancos. Deveria seracrescentado algo
do gênero Proporcionar aos turistas mergulhadores uma maior e elevada possibilidade de
avistamento de espécies pelágicas".

Na página 34, quando referido o Parque Marinho dos Açores, onde diz que tem como
um dos objetivos (página 35; alínea e) "proteger e conservar o meio marinho e impedir a dete
rioração dos seus ecossistemas incluindo o leito do mar e áreas costeiras..." Não nos parece
que este objetivo vá de encontro ao que diz logo na primeira página do documento, "excluem-

se dessas áreas marinhas aquelas que se encontram no maradjacente a cada ilha..."

Depois de encontrarmos esta incongruência, "o sonho" renasce pela criação das áreas
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marinhas costeiras protegidas.

No artigo 8», página 40. quando referem as categorias de áreas marinhas protegidas o
que todos nos temos nos "Parques de Ilha" são exatamente "áreas marinhas protegidas para
gestão de recursos", mas de que nada nos serve enão vai ao encontro do objetivo dennido
anteriormente pela alínea e) que referimos anteriormente.

Já seria multo bom se conseguíssemos alterar oque hoje éconsiderado como "áreas
marinhas protegidas para gestão de recursos", passasse aser "área marinha protegida para a
gestão de habitats ou espécies" (páginas 40 e41).

Ainda referimos que poderiam fazer uma alteração na qualificação das atuais áreas per-
tencentes aos parques de ilha, pois anosso ver, as limitações /Interdições dos mesmos (que
sao nenhumas) nada respondem ao definido no principal objetivo definido na 1" página alínea
e).

Com acriação de micro Áreas marinhas protegidas ,dada aImportância que aactlvida-
de de mergulho cada vez mais ganha nos Açores, seria estratégico eurgente para odesenvol
vimento equalificação da actividade aaiação de reservas marinhas costeiras. Através da cria
ção de várias micro áreas marinhas protegidas em redor das Ilhas, poderíamos criar um forte
fator de "chamariz", para os mergulhadores eoperadores turísticos /agências de viagem dos
nossos mercados emissores, visto que assim poderíamos aumentar aqualidade do mergulho
nos Açores. Por outro lado poderíamos estender no tempo operíodo de operação de mergu
lho, de Maio aOutubro, visto que não estaríamos tão dependentes do aumento da temperatura
da agua, emelhoria da visibilidade debaixo de água, para podermos oferecer mergulhos de
qualidade com resultado de uma grande satisfação de quem nos visita. Pois mesmo que a
agua este^ mais fria, ou até com menos visibilidade poderíamos garantir oavistamento de um
elevado numero de peixes, contrariamente ao que acontece na actualldade. Hoje em dia, ape-
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nas operamos cerca de 2a3meses de uma forma mais efectiva, de Julho aSetembro, porque
fora desta época não podemos garantir um produto de qualidade equem nos visita começa a
sair um pouco "desiludido" por visitar áreas de mergulho por vezes bastante pobres e sub-
exploradas pelas actividades extractivas, pesca e caça submarina.

Euma vez mais, não podemos deixar de mencionar que a permissão de várias excep-
çoes em tais áreas é bastante negativo, pois essas excepções "abrem a porta" para que pes
soas sem escrúpulos lá vão delapidar ainda mais os recursos.

Assim sendo é nosso entendimento unanime que estas medidas não chegam eque são
pouco restritivas e ainda benevolentes com algumas atividades ilegais e que em nada ou qua
se nada irão contribuir para um mar mais sustentável, uma melhor imagem da nossa Região e
um aumento considerável dos proveitos vindos das atividades MT mas, acima de tudo para as
gerações futuras poderem de alguma forma usufruir da riqueza que omar dos Açores tem para ofe
recer.

Os problemas continuarão muito devido àfalta de fiscalização eá falta de aplicações de
sanções "pesadas" a quem insiste em não cumprir a lei, atrevemo-nos mesmo a dizer aos "cri
minosos".

Concluindo, não acreditamos que esta seja a forma de protegermos e preservarmos o
nosso patrimônio natural subaquático.

Com os Melhores Cumprimentos

A Direção da AOMA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DA REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES

ARQUIVO
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