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Assunto: Proposta de Decreto Legislativo Regional N.º 43/XII - Aprova o Plano de Gestão da Região Hidrográfica 

dos Açores 2022-2027 – Parecer escrito  

 

 

 

 

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, no que respeita à sua estrutura, em termos 

de caracterização, diagnóstico, objetivos, medidas e acompanhamento de um documento estratégico com a 

relevância do PGRH. 

Atendendo ao caráter de voluntariado baseado na cidadania que a nossa associação promove, considera-se que a 

extensão e a vastidão dos documentos constituem um desafio para análise circunstanciada e tão específica quanto 

desejado. 

Considera-se, em relação ao PGRH em vigor, a articulação com o Plano regional para as Alterações Climáticas uma 

mais-valia para o ciclo 2022-2027, perspetivando-se medidas que no nosso entender se entendem como 

fundamentais como uma maior aposta no armazenamento de água, a requalificação dos sistemas de abastecimento, 

o planeamento para períodos de seca ou escassez de água ou um maior controlo do consumo e da utilização de 

adubos, entre outras. 

Embora persistam problemas conhecidos de algumas massas de água (como a salinidade, entre outros), nota-se que 

ao nível dos objetivos não é possível projetar a exequibilidade da inversão da qualidade de água de, por exemplo, 

algumas lagoas, podendo até decorrer regressão em termos de qualidade ambiental em algumas delas. 

Tal já como referido no nosso parecer ao Plano Regional da Água, no que respeita à qualidade da água, importa-nos 

que seja adequadamente estudada a aplicação de fertilizantes e respetivos impactes nas massas de água, bem como 
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ao nível dos efluentes orgânicos da atividade pecuária que, do nosso conhecimento de terreno, nem sempre são 

devidamente acauteladas, particularmente em casos em que a densidade de bovinos é maior. 

Por último, enaltece-se a atualização cartográfica realizada em relação ao PGRH em vigor, sublinhado que, pela 

quantidade de informação e dimensão da generalidade das infografias, numa perspetiva de informação pública, os 

dados deverão ser disponibilizados em formato acessível para o cidadão através da atualização do atual Sistema 

Regional de Informação sobre a Água ou alternativa similar. 

 

Com os nossos cumprimentos, 

 
Diogo Caetano - Presidente da Direção 


