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TRABALHOS DA COMISSÃ O 

A Comissão Permanente de Economia procedeu à apreciação, relato e emissão de parecer, na 

sequência do solicitado por Sua Excelência a Presidente da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores, sobre a Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 6/XI – Aprova o novo 

regime jurídico da gestão dos recursos cinegéticos e do exercício da caça na Região Autónoma 

dos Açores. 

 

1º.  CAPÍTULO – ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

A Proposta de Decreto Legislativo Regional foi apresentada ao abrigo da alínea f) do artigo 88.º 

do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores e nos termos do artigo 

114.º do Regimento da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, sendo apreciada nos termos 

da aliena a) do artigo 42.º do referido Regimento.  

 

2º.  CAPÍTULO – APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE  

A iniciativa legislativa em análise tem por objeto (cf. artigo 1.º) aprovar “o novo regime jurídico 

de gestão dos recursos cinegéticos e do exercício da caça na Região Autónoma dos Açores.”  

O proponente começa por salientar que “O regime jurídico dos recursos cinegéticos na Região 

Autónoma dos Açores foi aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 17/2007/A, de 9 julho.” 

Neste sentido, face ao período temporal decorrido, conclui o proponente “que o mesmo se 

encontra desajustado face à evolução que se tem vindo a verificar em matéria de gestão dos 

recursos cinegéticos e do exercício da caça na Região, sendo necessário, e atendendo a essa 

realidade, aprovar agora um novo regime jurídico que satisfaça as necessidades atuais mas que 

também potencie um desempenho mais eficaz por parte de todos os intervenientes na atividade 

cinegética.” 
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Assim, em concreto, pretende-se atingir os seguintes objetivos: 

i. Conferir “uma maior representatividade aos caçadores ao nível dos órgãos de natureza 

consultiva da política cinegética regional”; 

ii. “flexibilizar o regime relativo às correções de densidade”; e 

iii. “clarificar e adequar procedimentos, conformando-os com a legislação atualmente em 

vigor”.   

Face ao exposto, prevê-se (cf. artigo 87.º) a revogação do quadro legal vigente sobre esta 

matéria.  

 

Diligências efetuadas: 

A Comissão de Economia deliberou proceder à audição do Secretário Regional da Agricultura e 

Florestas. 

 A Comissão Permanente de Economia, no dia 31 de Outubro de 2017, procedeu à 

audição do Secretário Regional da Agricultura e Florestas (SRAF), João Ponte, que se 

fez acompanhar do Eng. Manuel Leitão da Direção Regional dos Serviços Florestais, na 

delegação da ALRAA, em Ponta Delgada. 

O Secretário Regional da Agricultura e Florestas (SRAF) começou por referir que o Projeto de 

Decreto Legislativo Regional (PDLR) n.º 6/XI começou a ser preparado há praticamenta 2 anos, 

em setembro de 2015, tendo sido consultadas cerca de 35 entidades, das quais apenas 13 

apresentaram sugestões. Este PDLR resulta da alteração e simplificação de outros diplomas 

avulsos, que foram agora compilados neste documento. 

A caça tem alguma história na Região e tem sido gerida de forma sustentável, contando com 

cerca de 4160 caçadores encartados nos Açores.  A gestão da caça tem sido gerida com base em 

estudos biológicos, censos efetuados e a listagem das espécies existentes em cada ilha, com a 
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colaboração da Universidade do Porto. O Secretário afirmou ainda que é possível compatibilizar 

a caça e o Turismo, até porque há procura por este tipo de produto turístico. 

Os fundamentos que tiveram na origem do presente diploma e respetivas alterações foram: 

 Atualização da lista de espécies cinegéticas; 

 Adequação ao Código dos Procedimentos Administrativos; 

 Adequação ao regime jurídico das armas e munições; 

 Permitir uma melhor representatividade dos caçadores na politica cinegética na RAA; 

 Gerir as espécies cinegéticas tendo por base um melhor conhecimento sobre aspetos 

relacionados com a sua biologia e ecologia, adquirido a partir de estudos técnico-

cientificos desenvolvidos a nível regional; 

 Conferir uma maior eficácia às ações de correção das densidades de espécies 

cinegéticas; 

 Alterou-se o perído para renovar a carta de caçador, permitindo a respetiva renovação 

após a data de caducidade do documento;   

 Reduziu-se o prazo das sanções acessórias em função da gravidade das sanções. 

 Alterar o regime contraordenacional. 

Assim, optou-se por um novo regime, melhor organizado e que agrega vários diplomas em 

avulso. Acresce que existe uma grande pressão para aumentar o número limite de caçadores 

para determinados processos de caça e da lista de espécies cinegéticas, pelo que foi necessário 

promover um equilíbrio entre as várias partes envolvidas e consultadas.  

O deputado Luis Rendeiro perguntou sobre a necessidade do recurso à caça para fazer o 

controlo populacional de algumas espécies (pombo torcaz e gaivotas), pois existem problemas 

relacionados com o excesso de algumas espécies com impacto económico na agricultura. 
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O Secretário Regional respondeu que quer o pombo torcaz (espécie protegida), quer as gaivotas, 

não estão abrangidos por este diploma e que existem, de facto, queixas de alguns agriculturores 

devido aos prejuízos causados nas explorações agrícolas. No entanto, tais problemas recaiem 

sobre a tutela do Ambiente e estão fora das competências da SRAF. 

O deputado António Lima afirmou que esta proposta condensa vários decretos legislativos que 

estavam dispersos e perguntou sobre o estado de preservação de algmas espécies, 

principalmente migratórias, que não têm um habitat permanente nos Açores, e no respetivo 

impacto da caça nestas espécies. Questionou ainda sobre as consequências da caça de tais 

espécies migratórias para a atividade de observação de aves (bird watching), uma vez que esta 

é uma atividade turística já com algum impacto económico na Região e e se é possível 

compatibilizar as duas áres, caça e turismo. 

O Secretário Regional afirmou que é possível e desejável compatilizar as duas atividades. Por 

sua vez, o Eng. Manuel Leitão referiu que a caça é uma atividade antiga e com grande tradição 

na Região e que a observação de aves é uma atividade recente. Contudo, confirmou que é 

perfeitamente possível compatibilizar as duas áreas, até porque as zonas de caça são limitadas 

espacialmente, sendo a observação de aves possível em qualquer local e, para além disso, a caça 

está normalmente limitada em termos temporais, sendo autorizada na maioria dos casos apenas 

aos domingos, enquanto a observação de aves pode ser feita todos os dias. Além disso, foram 

considerados os estudos realizados para estas espécies, sendo que as espécies de patos, objeto 

do diploma, não são protegidas nos seus locais de origem, sendo igualmente consideradas 

espécies cinegéticas em ambos os continentes Europeu e Americano. 

A deputada Mónica Rocha perguntou sobre o peso da caça em termos económicos e culturais 

na Região, bem como se o aumento das espécies podem influenciar a gestão sustentada. 

Em resposta, o Eng. Manuel Leitão afirmou que o peso da caça, culturalmente e 

economicamente, varia muito de ilha para ilha, embora não exista ainda um estudo que 

comprove o peso económico da caça na região, apesar de entender que, à sua escala e 

complementarmente a outras atividades, tem alguma importância na economia local. 

Acrescentou que quanto maior for o número de espécies disponiveis para a caça, maior será a 

distribuição da pressão da caça sobre as diferentes espécies, promovendo deste modos uma 

gestão mais sustentável da caça. Referiu também a importancia da caça como forma de manter 

determinadas espécies cinegéticas em niveis de abundância equilibrados, evitando que a sua 
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abundância em níveis muito elevados possa causar um impacto negativo na fauna e flora. 

Referiu ainda que, nos últimos anos foram publicados vários estudos realizados na RAA sobre 

espécies cinegéticas, que têm sido muito importantes para a gestão equilibrada das espécies 

cinegéticas. 

A deputada Graça Silveira questionou o motivo pelo qual não foi realizado um estudo sobre o 

pombo torcaz, dado que esta espécie se encontra claramente em desequilíbrio. Considera ainda 

que o pombo torcaz devia estar incluído na lista de espécies cinegéticas e perguntou a razão 

pela qual o Governo não altera a proteção desta espécie e se está salvaguardada a 

comercialização destas espécies cinegéticas, à semelhança do que se fez com o coelho bravo em 

São Jorge. 

O Secretário Regional disse que o pombo torcaz está abrangido pelo diploma 15/2012 da 

Biodiversidade, que prevê apossibilidade de poder ser alvo de correções de densidade, em 

algumas circunstâncias. No entanto, é uma espécie protegida, pelo que envolve a intervenção 

da Comissão Europeia e não depende apenas da vontade do Governo Regional. Confirmou ainda 

que é possível a comercialização de espécies (cfr. Art. 52.º), mas através de diploma próprio. 

O deputado Luis Rendeiro perguntou porque não existe uma carta única de caçador em todo o 

território nacional; sobre a possibilidade dos filhos acompanharem os pais caçadores e se este 

diploma está adaptado às recomendações dos falcoeiros. 

A deputada Mónica Rocha questionou se existe um estudo que ateste o desequilíbrio existente 

no pombo torcaz e se este diploma cumpre as directrizes da Comissão Europeia, no âmbito da 

sustentabilidade. 

Em resposta às questões colocadas, o Secretário Regional da Agricultura e Florestas afirmou que 

o problema com densidade populacional do pombo torcaz pode ser resolvido pela Secretaria 

Regional do Ambiente. Relativamente à carta regional do caçador, considera que não faz sentido 

alterar os critérios para a sua atribuição, pois as exigências e espécies cinegéticas são diferentes 

entre a Região e o Continente, sendo atualmente possível que, na RAA, o candidato à carta de 

caçador possa optar entre a carta regional ou nacional. Os pareceres relacionados com a 

falcoaria foram considerados e atendidos no diploma. 
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Por sua vez, o Eng. Manuel Leitão indicou que o pombo torcaz já fez parte da lista de espécies 

cinegéticas, mas foi retirado da lista, em 1992, e colocado na lista de espécies protegidas, 

passando a fazer parte da Diretiva Aves. Entende que devia ter permanecido na lista de espécies 

cinegéticas e ser gerida como tal, considerando que a legislação da caça possui instrumentos 

que, sempre que se justifique, possibilitam a proteção das espécies que a compõem, como é o 

exemplo da galinhola que, na ilha de São Miguel, onde a sua caça está proibida hà mais de trinta 

anos, por não ser possivel a sua realização de forma suscentável . Informou ainda que o pombo 

torcaz foi-se deslocando e adaptando os seus hábitos alimentares, em função das alterações do 

habitat a partir da intervenção do “Homem”, pelo que cabe agora ao “Homem”, tentar corrigir 

ou controlar a situação, minimizando danos. Referiu que o exemplo do pombo torcaz é 

importante para perceber as eventuais consequências da retirada de determinadas espécies da 

lista de espécies cinegéticas, que podem ser controladas e mantidas em níveis equilibrados, 

através da caça. O Governo Regional tem cumprido as diretrizes e normas comunitárias. 

O deputado Luis Rendeiro perguntou ainda sobre o montante das receitas obtidas com a carta 

regional do caçador; se concorda com o recurso à caça para gerir a abundância das espécies; se 

foram introduzidas espécies, como a perdiz vermelha e a rola turca, no diploma; e se não é o 

momento de alterar a lei sobre as espécies protegidas. 

A finalizar, o Secretário Regional referiu que o valor das receitas com a carta regional do caçador 

é reduzido; que concorda com o recurso à caça para gerir a abundância de algumas espécies; 

que a perdiz vermelha já está prevista no art.º 5.º e a rola turca está como espécie protegida; 

mas que não dispõe de informação suficiente, neste momento, para alterar a lei.  

 

A Comissão de Economia solicitou pareceres por escrito, tendo recebido respostas das seguintes 

entidades: 

 Associação de Caçadores da Ilha do Pico;  

 Associação Ecológica - Amigos dos Açores;  

 Associação Micaelense de Caça;  

 Associação terceirense de Caçadores (ATC);  

 Clube Desportivo de Tiro Caça e Pesca do Pico;  
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 Clube de Tiro da Ilha das Flores;  

 Clube Cinegético e Cinófilo (CCC);  

 SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves;  

 

3º.  CAPÍTULO – POSIÇÃO DOS PARTIDOS  

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer favorável à presente Proposta de Decreto Legislativo 

Regional.  

O Grupo Parlamentar do PSD abstém-se, com reserva de posição para Plenário, relativamente 

à presente Proposta de Decreto Legislativo Regional. 

O Grupo Parlamentar do CDS/PP abstém-se, com reserva de posição para Plenário, 

relativamente à presente Proposta de Decreto Legislativo Regional. 

O Grupo Parlamentar do BE abstém-se, com reserva de posição para Plenário, relativamente à 

presente Proposta de Decreto Legislativo Regional. 
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4º.  CAPÍTULO – CONCLUSÕES E PARECER  

Com base na apreciação efetuada, a Comissão Permanente de Economia deliberou, por maioria, 

com os votos a favor do PS e abstenção do PSD, CDS e BE, emitir parecer favorável à presente 

Proposta de Decreto Legislativo Regional. 

Ponta Delgada, 03 de janeiro de 2018. 

O Relator 

                                   

Carlos Silva  

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

Ao presente relatório são anexos os pareceres por escrito. 

 

                             

        O Presidente 

            

       _________________________        

                     Miguel Costa  

 


























































