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Forma da iniciativa: Projeto de Resolução 

N.º da iniciativa/LEG/sessão: 125/XII/2.ª 

Título da iniciativa: 
Recomenda a constituição de áreas marinhas protegidas 

e a aplicação de uma moratória à mineração marinha 

Proponente/s: Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda 

Resumo/ Objeto: 

Pretende o proponente, com a presente iniciativa, que a 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

recomende ao Governo Regional que:  

“1. Que até 2023, seja conferida proteção legal um mínimo 

de 30 % da zona marítima sob gestão da Região Autónoma 

dos Açores, integrando-a em corredores ecológicos; 

2. Que seja conferida proteção estrita a, pelo menos, 

metade da área protegida referida no número anterior; 

3. A gestão eficaz de todas as áreas protegidas, definindo 

objetivos e medidas de conservação claros, e efetuando a 

monitorização dos mesmos de forma adequada; 

4. A interdição de todas as atividades industriais de 

extração prejudiciais ao ambiente, como a extração mineira 

em zonas marinhas protegidas; 

5. A aplicação de uma moratória à mineração em zonas 

marítimas sob gestão da Região Autónoma dos Açores até 

1 de janeiro de 2040; 

6. Que antes do final da moratória definida no número 

anterior seja reavaliado o prolongamento da moratória face 

 
– NOTA TÉCNICA – 
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aos conhecimentos científicos à data sobre os impactes 

associados à prospeção, pesquisa e exploração mineira em 

zonas marítimas sob gestão da Região Autónoma dos 

Açores”. 

Factos que fundamentam a 

apresentação da iniciativa: 

De acordo com o autor do presente projeto de resolução, “A 

atual lei de bases da Política de Ordenamento e de Gestão 

do Espaço Marítimo Nacional confere aos órgãos de 

governo próprio das regiões autónomas o poder de elaborar 

e aprovar os planos de ordenamento do espaço marítimo”.  

Neste sentido, refere o proponente que “É muito importante 

que o Governo Regional, no desenvolvimento dos 

instrumentos de ordenamento da área marítima da 

responsabilidade da região autónoma dos Açores, inclua 

um conjunto de medidas com vista à salvaguarda do mar 

dos Açores”. 

Data de entrada da Iniciativa: 28/06/2022 

Data de admissão: 30/06/2022 

Prazo para emissão de 

relatório: 
29/07/2022 

Comissão competente em 

razão da matéria e eventuais 

conexões: 

Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável  

(Ambiente) 

Existem iniciativas, até ao 

momento da 

admissibilidade, sobre a 

mesma matéria para 

apreciação nos termos do 

Não. 
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artigo 126.º do Regimento? 

Assim como Petições? 

A iniciativa foi 

definitivamente rejeitada na 

presente sessão legislativa 

(n.º 2 do artigo 116.º do 

Regimento e n.º 3 do artigo 

45.º do EPARAA)? 

Não. 

Histórico na ALRAA de 

iniciativas legislativas e 

Petições sobre a mesma 

matéria: 

• Projeto de Resolução n.º 104/XII: Pronúncia, por 

iniciativa própria, da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores sobre o reforço dos meios e 

ações de fiscalização da Subárea dos Açores da Zona 

Económica e Exclusiva. 

• Projeto de Resolução n.º 9/XI: Definição dos 

mecanismos de operacionalização dos direitos da 

Região sobre as Zonas Marítimas Portuguesas. 

• Projeto de Resolução n.º 147/X:  Pronúncia sobre a 

fiscalização marítima na Região Autónoma dos Açores. 

– Dando origem à Resolução n.º 7/2016/A, de 30 de 

março. 

• Projeto de Resolução n.º 62/X:  Pronúncia sobre a 

fiscalização marítima na Zona Económica Exclusiva da 

Região Autónoma dos Açores. – Dando origem à 

Resolução n.º 11/2014/A, de 22 de abril. 

• Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 14/2011: 

Regime jurídico da conservação da natureza e da 

proteção da biodiversidade. – Dando origem ao DLR n.º 

15/2012/A, de 2 de abril.  

• Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 5/2007: 

Cria a Rede Regional de Áreas Protegidas dos Açores. 

http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3378
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/2742
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/2681
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-acores/7-2016-73993602
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-acores/7-2016-73993602
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/2488
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-legislativa-regiao-autonoma-acores/11-2014-25343999
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/15-2012-553893
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/15-2012-553893
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/1814
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– Dando origem ao DLR n.º 15/2007/A, de 25 de junho. 

• Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 12/1998: 

Aplicação à Região Autónoma dos Açores do regime 

jurídico estabelecido pelo Decreto-Lei nº. 19/93, de 23 

de janeiro (Rede Nacional de Áreas Protegidas). 

Outras considerações: Nada a assinalar. 

 

Elaborada por: Sónia Nunes, Érico Capelo e Jorge Silveira. 

Data: 05/07/2022 

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-legislativo-regional/15-2007-635868
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/380

