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INTRODUÇÃO 

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

parecer, na sequência do solicitado por Sua Excelência o Presidente da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores, sobre o Projeto de Resolução n.º 40/XII – 

“Captação de água para a agropecuária na freguesia da Lomba de São Pedro”. 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

A apresentação do presente Projeto de Resolução, emanado pelo Grupo Parlamentar 

do PSD, decorre da faculdade legal atribuída aos Deputados, nos termos da alínea d) do 

n.º 1 do artigo 31.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores 

(Lei n.º 39/80, de 5 de agosto, alterada pelas Leis n.os 9/87, de 26 de março, 61/98, de 

27 de agosto, e 2/2009, de 12 de janeiro), em conjugação com o disposto no artigo 114.º 

do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (Resolução da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 15/2003/A, de 26 de 

novembro, alterada pela Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores n.º 3/2009/A, de 14 de janeiro). 

 

O Projeto de Resolução em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo artigo 119.º 

do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, o qual é 

aplicável por remissão do artigo 145.º do mesmo diploma. 

 

Assim, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 42.º do Regimento, compete à 

respetiva comissão especializada permanente apreciar e elaborar o correspondente 

relatório sobre a presente iniciativa.  

Considerando a matéria da presente iniciativa, constata-se que a competência para 

emitir parecer é da Comissão de Economia, nos termos da Resolução da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 1/2021/A, de 6 de janeiro, que aprova 

as competências das comissões especializadas permanentes. 
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APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE E ESPECIALIDADE  

O proponente, em sede de exposição de motivos, refere que “A agropecuária constitui 

o principal pilar da economia da freguesia da Lomba de São Pedro, no concelho da 

Ribeira Grande. 

No setor primário desta freguesia destaca-se a produção de batata, com uma área de 

cerca de 500 alqueires e uma produção anual que ronda as três mil toneladas, uma das 

maiores da ilha de São Miguel. 

O setor agropecuário assume-se como a principal fonte de criação de postos de trabalho 

na Lomba de São Pedro, absorvendo cerca de 80 por cento do emprego na freguesia. 

Devido à falta de investimento público, nas legislaturas anteriores, em matéria de 

abastecimento de água à agricultura, os produtores agropecuários da Lomba de São 

Pedro são obrigados a recorrer à mesma captação que abastece a população da 

freguesia. 

Esta situação faz com que, em verões mais secos, os agricultores da Lomba de São Pedro 

sejam prejudicados, dado que na gestão da água da rede pública é dada prioridade ao 

abastecimento da população. 

Foi o que sucedeu no verão de 2019 na ilha de São Miguel, marcado por uma seca que 

afetou gravemente as produções agropecuárias, devido à falta de investimento público 

em reservas de água para o setor agrícola. 

Logo, é de vital importância investir na captação de água para a agropecuária, evitando 

constrangimentos no abastecimento à população da Lomba de São Pedro e garantindo 

que as produções agrícolas da freguesia sejam competitivas. 

Face a estas circunstâncias e atendendo à dimensão económica do setor agropecuário 

na Lomba de São Pedro, deve o Governo Regional promover os investimentos 

necessários à captação de água de nascente no lugar da ‘Mata do Povo’ e à construção 

de um reservatório para servir as produções agrícolas da freguesia” e propõe que a 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores aprove a seguinte Resolução: 
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“1. A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores recomenda ao Governo 

Regional que promova os procedimentos necessários à captação de água de nascente 

no lugar da ‘Mata do Povo’, com vista ao abastecimento de água aos produtores 

agropecuários da freguesia da Lomba de São Pedro, concelho da Ribeira Grande, bem 

como à construção de um reservatório para o mesmo fim. 

2. Dar conhecimento da presente Resolução aos senhores presidentes da Câmara 

Municipal da Ribeira Grande, da Assembleia Municipal da Ribeira Grande, da Junta de 

Freguesia da Lomba de São Pedro e da Assembleia de Freguesia da Lomba de São 

Pedro”. 

PROCESSO EM ANÁLISE  

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

Agricultura e Desenvolvimento Rural, bem como solicitar pareceres escritos à Câmara 

Municipal da Ribeira Grande, à Junta de Freguesia da Lomba de São Pedro e à Associação 

Terra Verde. 

A audição do Secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, ocorreu no 

dia 5 de abril de 2021.  

 

• Audição do Secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural: 

O Secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural começou a sua 

intervenção explicando que a Freguesia Lomba de São Pedro tem uma assinalável 

vocação agrícola, porquanto dispõe de 234 hectares de pastagem e 16 hectares 

destinadas à produção de batata, sendo fundamental para a procura regional e nacional, 

revelando também que este Projeto de Resolução se enquadrava nas opções do 

Governo. 

Afirmou ainda que esta intenção era exequível, desde que se opte pela nascente da 

Ribeira da Salga em detrimento da nascente da Mata do Povo. 
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O Secretário alegou que pretendia fazer um protocolo com a Câmara Municipal da 

Ribeira Grande porque era do interesse comum criar reservas de água para potenciar a 

produção, nomeadamente a aposta na batata regional com selo de local de origem. 

A Deputada Ana Quental perguntou para quando o início deste investimento 

estruturante para aquela Freguesia. 

O Secretário Regional afirmou que, depois de aprovado o Plano e Orçamento na 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, contava ser o mais rapidamente 

possível, confirmando que, para além da produção da batata, aquela Freguesia 

pertencia à segunda maior bacia leiteira de S. Miguel e que as reservas de água eram 

insuficientes, acrescentando que era sua intenção planear melhor o seu uso e aumentar 

a capacidade de armazenamento. 

O Deputado Carlos Silva começou por dizer que a alteração da captação de água da 

nascente da Mata do Povo para a nascente da Ribeira da Salga, implicaria a alteração do 

projeto de execução, tal como a alteração da localização implicaria a alteração do 

protocolo, porque fica na área de jurisdição da Câmara Municipal do Nordeste. 

Perguntou ainda qual o montante do investimento previsto na captação de água em S. 

Miguel no corrente ano. 

O Secretário Regional afirmou que o projeto poderia avançar em termos parlamentares 

e que cabia aos serviços competentes fazer com que fosse exequível, lembrando que a 

última nascente debitava 70 metros cúbicos por dia, enquanto a outra debitava cerca 

de metade. Relativamente ao protocolo, afirmou que seria com uma ou com a outra 

câmara. 

Sobre o valor do investimento em água em S. Miguel, anunciou que iria fazer chegar os 

dados solicitado à Comissão. 

O Deputado António Vasco considerou que a solução encontrada foi rápida e a título de 

exemplo acrescentou que aquela área de 16 hectares destinados para a batata tinha o 

potencial de crescer até aos 200 hectares, perguntando qual a relevância das soluções 

de rega nas zonas de cultivo. 
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O Secretário Regional afirmou que, para qualquer Governo, o planeamento relativo à 

captação e consumo de água é fundamental e deve ir ao encontro das necessidades dos 

agricultores. 

Lembrou que o leite produzido nos Açores duplicou em 10 anos, sendo agora à volta de 

650 milhões de litros e que isso fez disparar o consumo de água, tal como aconteceu 

também à conta da produção de hortícolas, fatores positivos que contribuem para uma 

maior independência do exterior em termos de abastecimento alimentar. 

Estas são as razões, segundo o Governante, que tornam importante o planeamento da 

água. 

A Comissão de Economia recebeu os seguintes pareceres escritos: 

- Associação Terra Verde 

- Câmara Municipal da Ribeira Grande 

A Junta de Freguesia da Lomba de São Pedro não se pronunciou sobre esta matéria. 

 

POSIÇÃO DOS PARTIDOS  

 

PS: O GP do PS abstém-se com reserva de posição para o Plenário. 

PSD: O GP aprova a iniciativa e o Relatório. 

CDS-PP: O CDS vota favoravelmente o relatório e a iniciativa. 

CH: O GP do Chega vota favoravelmente à proposta de relatório, assim como ao projeto 

de resolução. 

PPM: Não se pronunciou. 

IL: Não se pronunciou. 

PAN: Não se pronunciou. 

 

 

 

VOTAÇÃO DOS PARTIDOS  
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O Grupo Parlamentar do PS emite parecer de abstenção, com reserva de posição para 

o Plenário, relativamente à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do PSD emite parecer favorável relativamente à presente 

iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do CDS-PP emite parecer favorável relativamente à presente 

iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do CH emite parecer favorável relativamente à presente 

iniciativa. 

 

 

CONCLUSÕES E PARECER  

 

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

maioria, com os votos a favor do PSD, CDS e do CH e a abstenção do PS, com reserva de 

posição para Plenário, emitir parecer favorável, relativamente ao presente Projeto de 

Resolução. 

Graciosa, 26 de abril de 2021. 

O Relator 

 
      (José Ávila) 
  

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

O Presidente 

 
 

(Sérgio Ávila) 
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GABINETE DE APOIO A PRESIDÊNCIA

geralcmrg@cm-ribeiragrande.pt
(+351)296 470 730

Exmo. Senhor

Presidente da Comissão Especializada Permanente de
Economia da Assernbleia Legislativa da Região
Autônoma dos Açores
Dr.° Sérgio Ávila
Rua Marcelino Lima

9901-858-Horta

assuntosparlamentares@alra.pt

Nossa referência

3515

Nossa Data

05-04-2021

Assunto:

PEDIDODE PARECER SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO N." 40/Xn (PSD) -

"CAPTAÇÃO DE ÃGUA PARA AAGROPECUÁ-RÍA NA FREGUESIA DA LOMBA DE SÃO

PEDRO"

Exmo. Sr. Presidente

No seguimento do v. ofício referenciado em epígrafe, somos a informar, que a captação do Mato do Povo, na
freguesia da Lomba de S. Pedro, concelho da Ribeira Grande, é explorada por esta edilidade, estando em fase
de licenciamento.

Mais informamos que no período de inverno, há um excedente de água desta captação, sendo que a Câmara
Municipal tem fornecido gratuitamente água do sobejo do reservatório de abastecimento à população.

No entanto, no período do verão, a situação inverte-se completamente, pois há uma diminuição para menos de
metade, da produção de água da nascente, com a agravante do aumento do consumo de água por parte da
população.

Neste sentido, tem sido necessário recorrer ao enchimento do reservatório através de uma prestação de
serviços adjudicada as Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, dado não existirem sistemas alternativos
nesta freguesia.

^ S? Câmara Municipal da Ribeira Grande, Largo Conselheiro HIntze Ribeiro 9600-509 Ribeira Grande -Açores, NPC: 512 013 241
www.cm-ribeiragrande.pt/geralcmrg@cm-ribeiragrande.pt/T; 296 470730 F: 296 470 739 Número Verde: 800203432
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Municipal (+351)296 470 730
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A agravar a situação acima descrita, contribuiu, a desmatação ocorrida naqueia zona, há cerca de 2 anos,
diminuindo assim, a sua capacidade de retenção de água no subsoio, e tendo danificado condutas adutoras a
jusante da captação. Os serviços operacionais da Câmara Municipai, estão atuaimente a proceder a uma série
de reabilitações na zona em apreço.

Sem outro assunto de momento, subscrevo-me com a máxima consideração.

Com os meus melhores cumprimentos,

O Chefe de Gabinete

J I '
CA/MB Martinho j)Medeiros Botelho
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