


ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA|2 

TRABALHOS DA COMISSÃ O 

A Comissão Permanente de Economia reuniu no dia 28 de maio de 2019, na delegação da ALRAA 

em Ponta Delgada, São Miguel, com recurso a videoconferência e procedeu à apreciação, relato 

e emissão de parecer, sobre a Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 38/XI – “Segunda 

alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 32/2008/A, de 28 de julho, Regime Jurídico da 

Reserva Agrícola Regional.” 

 

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 – alterar “os artigos 5.º, 8.º, 9.º 

14.º e 15.º do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2008/A, de 28 de julho, alterado pelo Decreto 

Legislativo Regional n.º 33/2012/A, de 16 de julho”. 

O proponente, em sede de exposição de motivos, começa por referir que “A Reserva Agrícola 

Regional (RAR) constitui um elemento fundamental para a fixação da população ativa dos Açores 

na agricultura, contribuindo decisivamente para o melhoramento da estrutura fundiária, para a 

valorização e preservação da paisagem natural do arquipélago, integrando a Rede Fundamental 

de Conservação da Natureza.” 

Acontece que “Volvidos seis anos da primeira alteração ao regime jurídico da Reserva Agrícola 

Regional […] importa adaptar este regime a novas realidades, compatibilizando-as com os 
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princípios gerais de proteção dos terrenos férteis da Região Autónoma dos Açores, tendo em 

conta a sustentabilidade do espaço rural e das atividades económicas que aí possam ter lugar.” 

Acresce, ainda, que “a experiência adquirida no decurso da atividade desenvolvida pela 

entidade gestora da RAR, a elaboração da nova carta da RAR publicada pela Portaria n.º 

25/2013, de 24 de abril, e as alterações decorrentes da execução dos Plano Municipais de 

Ordenamento do Território, bem como a própria evolução jurídico-normativa dos instrumentos 

de gestão territorial, ditam as alterações ora introduzidas.” 

Assim, em concreto, através da presente iniciativa, pretende-se materializar os seguintes 

objetivos: 

- “clarificar as intervenções no âmbito da gestão das explorações agrícolas, das atividades 

extrativas e dos novos desafios colocados pela atividade turística”; 

- Assegurar “a preservação do solo tendo em conta as estratégias de desenvolvimento 

económico e social, bem como a sustentabilidade e a solidariedade intergeracional na ocupação 

e utilização do território.” 

- “reforçar a ação fiscalizadora sobre a Reserva Agrícola Regional apelando ao importante papel 

da Inspeção Regional do Ambiente na proteção da Rede Fundamental de Conservação da 

Natureza.”         

 

3º.  CAPÍTULO – APRECIAÇÃO NA ESPECIALIDADE  

Nada a registar. 

 

Diligências efetuadas: 

A Comissão de Economia deliberou proceder à audição do: 
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 Presidente da Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita. 

 Secretário Regional da Agricultura e Florestas (SRAF), João Ponte. 

 

A Comissão deliberou, igualmente, solicitar pareceres escritos às seguintes entidades: 

 Câmara do Comércio e Indústria dos Açores;  

 GRATER - Associação Desenvolvimento Regional;  

 Conselho de Ilha do Faial;  

 Conselho de Ilha do Pico;  

 Associação Ecológica "Amigos dos Açores";  

 Conselho de Ilha da Terceira;  

 Conselho de Ilha de São Miguel.;  

 Conselho de Ilha de São Jorge;  

 Conselho de Ilha de Santa Maria;  

 Conselho de Ilha da Graciosa;  

 Conselho de Ilha das Flores;  

 Conselho de Ilha do Corvo;  

 Junta Regional do Corpo Nacional de Escutas;  

 Ge-Questa Associação de Defesa do Ambiente;  

 Norte Crescente - Associação de Desenvolvimento Local;  

 OMA - Observatório do Mar dos Açores.;  

 ALERTA - Associação de Escutismo Católico;  

 Associação Cultural Desportiva e Recreativa ;  

 Sociedade de Exploração Espeleológica dos Açores;  

 SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves;  

 Associação Ambiental Azulinvade;  

 AZÓRICA - Associação de Defesa do Ambiente;  

 Associação Desenvolvimento Promoção Rural-ASDEPR;  

 ARDE - Associação Regional para o Desenvolvimento;  

 Adeliaçor-Associação para o Desenvolvimento Local; 

 Aflorestaçores - Associação Florestal dos Açores;  

 Associação de Municípios da RAA – AMRAA. 
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AUDIÇÕES REALIZADAS 

No dia 28 de maio de 2019, na Delegação da ALRAA em Ponta Delgada, São Miguel, com 

recurso a videoconferência, foram realizadas as seguintes audições: 

i. Audição do Presidente da Federação Agrícola dos Açores (FAA), Jorge Rita. 

O Presidente da Federação Agrícola dos Açores apresentou as seguintes alterações ao diploma 

em apreciação, nomeadamente:  

No artigo 5.º (Exceções): 

 n.º 1, alínea a): propõe a substituição da palavra agrícola por agropecuária; 

 n.º 1, alíneas c) e f): solicitou que sejam efetuadas algumas alterações em fase posterior, 

no regulamento, para estabelecer como limite máximo de construção o que for menor 

entre 1% da totalidade da área e o máximo de 200 metros quadrados; 

 n.º 4: propõe a alteração em fase de regulamentação, de forma a conciliar o Regime 

Jurídico da Reserva Agrícola Regional (RAR) com os Planos Diretores Municipais (PDM), 

de forma a que a área máxima de construção prevista nos PDM não seja inferior ao 

previsto no regulamento da RAR; 

 n.º 5: propõe que as “pessoas coletivas”, além das pessoas singulares, integrem o 

conceito de agricultor; 

No artigo 13.º (Contraordenações), sugeriu que o valor das contraordenações deverá ter no seu 

montante mínimo um valor não superior a €1.000,00 (mil euros). 

No artigo 15.º (Coimas), propõe que o produto das coimas reverta integralmente para a Região, 

excluindo assim os municípios. 

No artigo 17.º (Reposição da situação anterior à infração), entende que se deve corrigir os 

números 1, 2 e 4, de forma a ter consideração o seguinte: 
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 n.º 1: “havendo lugar a aplicação da coima, e cumulativamente, à reposição da situação 

anterior à infração, a realização desta deverá implicar concomitantemente a suspensão 

da aplicação da coima”; 

 n.º 2: “quando for realizado pela entidade gestora, a reposição da situação anterior à 

infração, deverá o infrator ser informado do custo da mesma, e sendo concedido o 

último prazo para proceder às obras por sua conta, ultrapassado o qual não as 

realizando, estas devem ser repostas pela entidade gestora e impondo-lhe o seu 

pagamento”; 

 n.º 4: “deverá ser retirado, uma vez que, são direitos licitamente adquiridos e como tal, 

estão legalizados pela autoridade competente”. 

Em suma, o Presidente da Federação Agrícola dos Açores afirmou que as alterações 

apresentadas visam salvaguardar as especificidades das explorações agrícolas e da agricultura 

nos Açores. 

Posteriormente, o Deputado António Almeida referiu que este tipo de diploma exige maior 

debate e reflexão sobre a RAR, de forma a compatibilizar com outros instrumentos de 

ordenamento do território e também com outras áreas de atividade, como o turismo e 

ambiente. Perguntou, assim, se a Federação Agrícola entende que que a legislação deva prever, 

com critérios, e permitir que os agricultores e respetivas famílias possam realizar outros 

investimentos não agrícolas, em infraestruturas (para alojamento local ou queijarias), como um 

regime de exceção. 

O Deputado questionou ainda se a diversificação da atividade deve ser incentivada, mesmo que 

o agricultor não exerça a atividade a título principal, ou seja, se exercer a título parcial. 

Em resposta, o Presidente da FAA referiu que os agricultores devem diversificar a sua atividade 

agrícola, de forma a gerar mais rendimento, manifestando a sua concordância com regimes de 

exceção, para construções e atividades ligadas à agricultura. 

Acrescentou ainda que o conceito de agricultura familiar configura já uma exceção, que é 

importante conciliar e articular o Regime da RAR com os PDM e que os limites gerais podem, 

por vezes, ser demasiado restritivos, daí ser relevante a existência de exceções. Disse, 
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igualmente, que o conceito de agricultor a título parcial tem algumas limitações e deve haver 

casos de exceção, analisando caso a caso e em função das especificidades de cada ilha. 

A seguir, o Deputado António Lima questionou como é que a FAA encara a possibilidade de 

serem instalados equipamentos para produção de energia renovável, como uma central de 

painéis fotovoltaicos, na área da RAR, de acordo com a exceção prevista na alínea e), do n.º 1 

do artigo 5.º. 

O Presidente da FAA respondeu que a RAR tem servido como travão para muita construção, 

embora tenham existido exceções como as SCUTS e que os terrenos agrícolas só devem servir 

para instalar equipamentos para produção de energia renovável em situações limite e desde 

que sejam estudadas todas as alternativas, pois os terrenos agrícolas devem ser alocados, 

prioritariamente, para a atividade agrícola, salvo pequenas exceções.  

Depois, o Deputado António Toste perguntou se este diploma, com algumas alterações, permite 

acautelar os interesses das Agricultura. 

Em resposta, o Presidente da FAA referiu que a situação atual defende os interesses dos 

agricultores, com as alterações propostas ao diploma, ainda que seja importante articular o 

regime da RAR com os PDM, mesmo que seja necessário suspender alguns PDM. 

Seguidamente, o Deputado Alonso Miguel referiu que exceções à RAR estão devidamente 

previstas e balizam a sua aplicação, tendo perguntado se existe a possibilidade de abrir uma 

“caixa de pandora” na construção de instalações para outras atividades não agrícolas, 

descaracterizando os solos agrícolas. 

O Presidente da FAA argumentou que o documento em análise foi bem elaborado, tendo a 

Federação apenas apresentado algumas alterações. Afirmou ainda que as exceções são mesmo 

exceções e não regra, pelo que considera que não existe problema de construção desordenada 

no perímetro da RAR, devendo imperar, sempre, o bom senso. 

Depois, o Deputado António Vasco Viveiros questionou se não se devia incluir nas alterações um 

novo conceito de “agricultor a tempo parcial”, bem como se devemos voltar a prever uma 

exceção para construção de habitação própria e permanente na RAR, com regras e requisitos 

objetivos, tal como existia na primeira versão da RAR, até 2012. 
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A terminar, o Presidente da FAA disse que devemos ter em conta várias realidades e que o 

critérios dos 50%, para ser definido como agricultor a tempo parcial, deve ser revisto, mesmo 

que fique sempre como uma exceção, bem como deve ser analisada a hipótese de permitir a 

construção de casa, também como exceção e com regras que salvaguardem a existência de 

terrenos agrícolas disponíveis. 

  

ii. Audição do Secretário Regional da Agricultura e Florestas (SRAF), João Ponte. 

O SRAF começou por abordar a importância da RAR, realçando que esta é constituída pelos solos 

de maior aptidão agrícola e ocupa cerca de 17% do território insular. Acrescentou que a RAR 

tem como principais objetivos garantir um efetivo e pleno aproveitamento agrícola dos solos de 

maiores potencialidades, bem como a proteção destas áreas de outras ações, de forma a 

contribuir para a melhoria das condições de vida dos agricultores. 

Referiu ainda que a gestão da RAR é da competência da IROA, S.A. e que as principais alterações 

ao DLR visam acautelar e preservar a utilização dos solos, além de algumas adaptações 

introduzidas, tais como a necessidade de clarificar quais as intervenções que são possíveis no 

âmbito das explorações agrícolas e a inclusão da opção de produzir energia renovável, sem 

retirar a capacidade e componente produtiva dos solos. 

No geral, o SRAF afirmou que foram alterados os artigos 5.º; 8.º; 9.º; 14.º e 15.º, dos quais se 

destacam: 

 Alínea a) do n.º 1 do art. 5.º: para permitir a possibilidade de realização de obras 

integradas na gestão das explorações ligadas à atividade agrícola; 

 Alínea c) do n.º 1 do art. 5.º: para permitir a realização de obras de reconstrução e 

ampliação apenas em habitação própria e permanente já existente; 

 Alínea e) do n.º 1 do art. 5.º: prevê a instalação de equipamentos para produção de 

energia renovável (…) - foi adicionada e decorre da legislação sobre a Reserva Agrícola 

Nacional; 
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 Alínea f) do n.º 1 do art. 5.º: foi adicionado para permitir a realização de obras 

decorrentes de exigências legais supervenientes; 

 n.º 2 do art. 5.º: foi adicionado para prever a solicitação do parecer ao organismo 

competente; 

O SRAF referiu ainda que foram introduzidas algumas alterações nas contraordenações e que 

depois de aprovado este diploma será efetuada a respetiva regulamentação através de DRR – 

Decreto Regulamentar Regional. 

Posteriormente, o Deputado António Almeida afirmou que subscreve a alterações introduzidas 

pelo Governo ao diploma e abordou a possibilidade de ser permitida a construção, em regime 

de exceção, para outras atividades não agrícolas, bem como o facto de os agricultores a tempo 

parcial poderem realizar investimento na RAR. 

Em resposta, o SRAF disse que percebe as preocupações apresentadas, mas estas foram 

analisadas previamente e serão consideradas na regulamentação, até porque as exceções (art. 

5.º) já permitem algumas atividades relacionadas com a atividade agrícola (como as queijarias), 

desde que sejam permitidos pelos PDM. 

A seguir, o Deputado António Lima abordou a exceção prevista na alínea e), do n.º 1, do art. 5.º, 

instalação de equipamentos de produção de energia renovável, perguntando o motivo de ter 

sido incluída esta norma e se não é obrigatório ter um parecer da D.R. do Ambiente. 

O Secretário Regional João Ponte disse que tal norma resultou do diploma nacional e só se 

coloca em regime de exceção e desde que não exista alternativa de localização económica e 

tecnicamente viável e tenha parecer vinculativo da D.R. de Energia, a qual terá em consideração 

os critérios ambientais. 

Seguidamente, o Deputado António Toste perguntou se faz sentido rever, como exceção, a 

construção de habitação própria e permanente na RAR, com regras claras e questionou ainda o 

número de construções realizadas entre 2008 a 2012. 

Em resposta, o SRAF alegou que esta exceção foi retirada em 2012 para reduzir a especulação 

imobiliária e que desde 2008 até hoje foram autorizadas 443 obras agrícolas, como exceções. 
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Acrescentou que desde 2008 foram autorizadas construções de 16 habitações para agricultores 

a título principal (ATP) e 39 habitações de agricultores não/ATP. 

Depois, o Deputado Alonso Miguel indicou que se existir parecer negativo do Ambiente isto irá 

evitar que a instalação avance, referindo que faz sentido a obrigatoriedade do parecer 

vinculativo da D.R. do Ambiente, para permitir a exceção na instalação de equipamentos de 

produção de energia renovável. O Deputado questionou o que está em causa e qual o destino 

da exceção prevista na alínea f), do n.º 1 do art. 5.º. 

O SRAF referiu que a exceção para produção de energia renovável partiu do pressuposto que a 

análise ambiental seria sempre tida em conta e deu como exemplo, para a exceção prevista na 

alínea f), do n.º 1 do art. 5.º., a construção realizada por algumas unidades industriais como a 

Unileite ou mesmo uma pedreira, seguindo os critérios da legislação nacional. 

Por fim, o Deputado António Almeida perguntou se há algum estudo a ser feito para produção 

de energia renovável, para abastecer as próprias explorações agrícolas. 

Em resposta, o SFAF afirmou que a IROA está a fazer um estudo para a possível instalação de 

energia solar e eólica para abastecimento individual de explorações agrícolas mais remotas. 

 

A Comissão de Economia recebeu os seguintes pareceres: 

 GRATER - Associação Desenvolvimento Regional;  

 Conselho de Ilha do Faial;  

 Conselho de Ilha de Santa Maria;  

 Conselho de Ilha da Graciosa;  

 Conselho de Ilha das Flores;  

 Associação Ambiental Azulinvade. 

 Associação de Municípios da RAA – AMRAA. 
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4º.  CAPÍTULO – POSIÇÃO DOS PARTIDOS  

O GP do PS emite parecer favorável à presente Proposta de Decreto Legislativo Regional. 

O GP do PSD emite parecer de abstenção, com reserva de posição para Plenário, à presente 

Proposta de Decreto Legislativo Regional. 

O GP do CDS/PP emite parecer de abstenção, com reserva de posição para Plenário, à presente 

Proposta de Decreto Legislativo Regional. 

O GP do BE emite parecer de abstenção, com reserva de posição para Plenário, à presente 

Proposta de Decreto Legislativo Regional. 

 

5º.  CAPÍTULO – CONCLUSÕES E PARECER  

A Comissão Permanente de Economia deliberou, por maioria, com os votos a favor do PS e a 

abstenção do PSD, CDS e BE, com reserva de posição para Plenário, emitir parecer favorável à 

presente Proposta de Decreto Legislativo Regional. 

Ponta Delgada, 26 de junho de 2019. 

O Relator 

                                   

Carlos Silva  

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

Ao presente relatório ficam anexos os pareceres solicitados por escrito.  

 

        A Presidente 

            

       _________________________        

                   Bárbara Chaves  


























