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Assunto: Parecer sobre o Projeto de Resolução n.º 127/XII - Defesa do Oceano e do património natural azul: 

moratória à mineração dos fundos marinhos e proteção das fontes hidrotermais do "Mar dos Açores" 

 

 

 

 

Ex.mo Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

No âmbito da consulta acerca da iniciativa referida em epígrafe, os Amigos dos Açores – Associação Ecológica, 

agradecendo o Vosso contacto, vêm emitir parecer favorável à iniciativa. 

São conhecidos os danos ambientais causados pelo modo de vida atual, baseado no consumo excessivo, alimentado 

por indústrias extrativas desreguladas e irresponsáveis, muitas vezes alheias a qualquer consciência ambiental, que 

permita, pelo menos, mitigar tais efeitos devastadores. 

Considerar esse cenário em ambientes longínquos e sem presença da vida quotidiana humana, em enquadramento 

de elevada sensibilidade ambiental, dos quais o conhecimento técnico e científico ainda é muito reduzido, 

exponencia riscos e impactes aos quais os habitats e ecossistemas não deverão ser sujeitos, pelo que reiteramos a 

necessidade da classificação dos campos hidrotermais e montes submarinos nas Áreas Marinhas Protegidas com o 

mais alto nível de proteção ambiental. 

Manifestando parecer positivo à generalidade e intenção da iniciativa legislativa, no que à mineração marinha diz 

respeito, face ao enorme risco ambiental que a mesma acarreta, vemos como bom princípio o “in dúbio pro 

ambiente”, ou seja, a aplicação de uma moratória até que sejam conhecidos dados científicos credíveis que 

permitam conhecer todos os riscos associados a esta atividade. 

Com os nossos cumprimentos, 

 
Diogo Caetano - Presidente da Direção 
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