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Assunto: Projeto Resolução - “Gestão de Resíduos de 

Plásticos do Fluxo Agrícola da Região Autónoma dos Açores” 

 

 

 
 
O Grupo Parlamentar do PSD, entrega à Mesa da Assembleia Legislativa da 
Região Autónoma dos Açores e a Vossa Excelência, para efeitos de admissão, 
o Projeto de Resolução em epígrafe. 

 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
                                O Presidente do Grupo Parlamentar 

 
 

 
 
 

 
João Bruto da Costa 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO 

 

Gestão de Resíduos de Plásticos do Fluxo Agrícola da Região Autónoma 

dos Açores 

A Agricultura é a principal atividade económica dos Açores, assumindo uma ação 

fundamental na coesão económica e social da Região e na fixação da população nos 

meios rurais. Assim é, que a ocupação do solo pela Agricultura representa 54,7% do 

território da RAA, de acordo com o Recenseamento Agrícola de 2019. 

 

A Agricultura, assim como a agropecuária e a silvicultura implicam, na sua atividade, a 

utilização de elevados volumes de resíduos de plásticos, sendo que as explorações 

agrícolas na Região apresentam um consumo de cerca de 1800 toneladas de plástico, 

por ano. Neste âmbito, os plásticos mais utilizados são os filmes plásticos, os fios e redes 

para fardos ou rolos de silagem, as mangueiras e tubos de irrigação, os sacos de rafia de 

polipropileno (PP), o que torna fundamental implementar na Região uma gestão dos 

plásticos utilizados no âmbito do setor agrícola, incentivando a economia circular, a 

sustentabilidade e proteção do ambiente, bem como as políticas de reciclagem 

adotadas a nível regional, nacional e comunitário. 

 

Considerando que os plásticos proporcionam soluções eficientes e sustentáveis para a 

produção agrícola, pecuária e silvícola, a gestão dos mesmos em fim de uso é 

fundamental para evitar práticas inadequadas, como o abandono, a queima ou 

enterramento e o descarte em sistemas municipais de recolha de resíduos urbanos, 

além dos impactos e consequências nefastas que daí resultam. 

 

Considerando que a prevenção e gestão de resíduos na RAA constitui um instrumento 

essencial para a valorização dos recursos naturais, para a proteção da qualidade do 

ambiente e dos ecossistemas, a afirmação de um modelo de crescimento verde e a  
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promoção da economia circular é imprescindível para a salvaguarda da saúde pública e 

redução da pegada ambiental dos plásticos, promovendo uma economia circular na 

gestão dos plásticos agrícolas. 

 

Considerando que a sustentabilidade se tornou um elemento-chave e fator crítico de 

desenvolvimento da Agricultura moderna, constituída em vantagem competitiva, por 

via da consolidação da imagem de um setor responsável, amiga do ambiente e 

responsável pela conservação das nossas belas pastagens associadas a outros setores 

de atividade, como o Turismo, é preciso promover a transformação de processos, ao 

nível da prevenção e gestão de resíduos gerados pelos setores agrícola, pecuário e 

silvícola, na Região Autónoma dos Açores. 

 

Considerando a necessidade de haver um equilíbrio entre a produção de resíduos, o seu 

impacto ambiental e a atividade económica, importa desenvolver soluções geradoras de 

valor, procurando minimizar resíduos e maximizar a eficiência, assim como potenciando 

a reutilização, através da reciclagem, contribuindo para a diminuição da poluição e dos 

seus impactos nefastos na vida quotidiana e no meio ambiente. 

 

A eliminação de resíduos de forma ecológica é crucial, a reciclagem preconiza 

economizar energia, poupar recursos naturais e trazer de volta ao ciclo produtivo. 

Assim, uma boa e eficaz gestão de resíduos, assente em mecanismos que garantam a 

recolha de plásticos agrícolas, pecuários e silvícolas, diretamente nas explorações, 

mediante as especificidades de cada concelho e ilha da Região, com divulgação dos 

recursos aos produtores, numa simbiose entre o Governo Regional, as autarquias locais 

e as comunidades, são vantajosas para todos os intervenientes do setor e para a 

comunidade em geral. 
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Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os Grupos 

Parlamentares do PSD, CDS-PP e PPM propõem que a Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores recomende ao Governo Regional que: 

 

1- Elabore um levantamento e caraterização sobre a gestão de resíduos do fluxo 

agrícola na Região Autónoma dos Açores, assinalando áreas prioritárias de 

gestão de resíduos; 

2- Promova uma gestão de resíduos do fluxo agrícola no que concerne dos 

plásticos e embalagens na Região Autónoma dos Açores; 

3- Desenvolva campanhas e ações de informação e sensibilização para o 

ambiente e a sustentabilidade, em geral, e para a problemática dos plásticos, 

em particular, dirigidas aos agricultores; 

4- Elabore um levantamento e caracterização sobre a gestão de resíduos do fluxo 

agrícola na Região, assinalando as áreas prioritárias de acordo com a 

especificidade de cada ilha e de cada concelho da Região Autónoma dos 

Açores; 

5- Elabore e a divulgue materiais informativos de boas práticas de utilização de 

plásticos e sacas agrícolas.  

 

 

Horta, 26 de setembro de 2022 

 

Os Deputados, 

 

 

 

João Bruto da Costa 
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Catarina Cabeceiras 

 

 

 

Paulo Estêvão 

 

Vitória Pereira 

 

Marco Costa 


