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ASSUNTO: PEDIDO DE PARECER DE PARECER ESCRITO 

SOBRE A PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO 

REGIONAL N.o 43/XII – “Aprova Plano de Gestão da Região 

Hidrográfica dos Açores 2022-2027” 
 

 

Exmo. Sr. 

Venho pelo presente ofício dar a conhecer o parecer sobre a matéria referida em 

assunto, que resultou da reunião ordinária deste órgão realizada a 11 do corrente: 

 

O Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 43/XII – Aprova Plano de Gestão da 

Região Hidrográfica dos Açores 2022-2027 que se encontra em análise e cujo parecer 

foi solicitado a este Conselho de Ilha pela urgência em dar parecer sobre esta matéria, 

articulando com a legislação nacional e comunitária um conjunto de normas, 

metodologias, objetivos estratégicos e ambientais, de forma a procurar responder à Lei 

da Água e também a nível comunitário no que se refere à Diretiva Quadro da Água 

(DQA). 

Pretendemos ainda realçar e chamar a atenção para as metas e para o espaço temporal 

que são propostos que, em alguns casos, pode dificultar a implementação e o 

cumprimento dos prazos em apreço, sobretudo no que se refere à execução técnica e 

financeira de um programa dessa dimensão que envolve nove territórios com 

características diferentes e bastante diferenciados. 

Apesar do que atrás foi referido que pretende tão só alertar para a exigência do novo 

quadro legal ora proposto, este Conselho de Ilha deu parecer favorável à proposta na sua 

reunião ordinária de 11 do corrente, atendendo à importância da matéria em apreço, 

numa altura em que a gestão da nossa região hidrográfica deve ser entendida como 

primordial para o sucesso da nossa região enquanto exemplo nacional e europeu no que 

se refere à gestão da nossa rede hidrográfica que é extensa e com particularidades 

especificas, atendendo à nossa descontinuidade territorial. 

   

 Exmo. Senhor: 

PRESIDENTE DA COMISSÃO 

ESPECIALIZADA PERMANENTE DE 

ASSUNTOS PARLAMENTARES, 

AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 
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Aproveito ainda para salientar que ficamos ao inteiro dispor de V. Ex.ª  para o 

que entenda ser útil sobre esta matéria.  

 

 

Queira aceitar os meus cumprimentos. 

  

 

 

 

Lajes das Flores, 14 de outubro de 2022 
 

 

 

O Presidente do Conselho de Ilha 

 

 
 

(José António Corvelo Freitas) 


