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0 Presideme do Co s lho de Ilha

Fernando Manuel rvalho Fen eira
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Conselho de Ilha

Exmo Senhor
Presidente da Corn issao	 1.Parlamentares, Ar ibientc e trabal	

.ssuntos

Assembleia Legislativa Regional 	 ; A poresRua Marcelino Li na
9901-858 HORTA.

Sua Referent 
L. Sua Comunieacäo	 Process°	 Nos ;a Referincia	 Da a

u-c 1-06

ASSUNTO:	
Reenvio do Parecc• A Proposta de Decretc Lcgislativo 	 n."

	3/2009 — Aprova o Plano de Ordenamento do Territerio	 Ac wesPROTA).

Informo c ie este Conselho de Ilha remeteu em del ido tempo, via x . via
postal (atraves co )ficio 11.9 datado de 6 de Novembro de 2009), o parecer a cp.( : rc Jona
este novo pedido pclo vosso oficio n.° 5038 de 29 de Dezembro de :!009.

Contudo n: neto novamente o referido em epigrale, pois porventura pode	 m :smo
sido sujeito a ext io.

Corn os r. lhores cumprimentos,

ASSEMBLER LEGISLATIVA DA
REGIAo AUTONOMA DOS ACORES

ARQUIVO

0040 Entrada 	 Proc. Ng It' L 
Data:  / 	 011.12_1N2  23 / 2ool 



0 Presidente do	 selho de llha

Fe	 eira

Conselho de lithe
9911001, COStiACO PIP - ¶e.	 500 KO- 99 292 596 120 Etrui cr, zareerra n la•o•Cpr

Exmo. Senhor
Prcsidente da COaliSSII0 de Asst	 F irlamentares
Ambiente e nabs lho
Assembleia Legialativa da Regiii Lut inoma
dos Acores
Rua Marcelino Lima
9901-858 HORTA

Sua 1eI Theta Sua Comunicatlio	 Processo	 Nossa Refer a	 Data

12n
	

16/10/10/2009	 1	 2009-1116

ASSVPi TO:

	

	 "Parecer a Froposta de Decreto Le gislativo Regic I, 1 la. 23/2009 —
Aprova o Plano de Ordenamento do TerritOrio dos A s c re: (PROM).

5:- te Consent() votou favoravelmente a propos a mencionada
	 pJ cafe.

N entanto parece-nos, de primordial importancia que se pro« tprovacão do
Plano Dir ctor Municipal, o mais rapid° possivel (a ua revisão já se r its a no tempo),
pois sem ele, Mao se pock realizar o ordenamento deste Concelh: :rr o rigor e o
planeanc ito devidos.

C: fendemos ta.mbem o enquadramento do C )rvo, nos "Esp a colOgicos de
Maior ti sibilidade", corn especial destaque para a p vmocao da qua i al do ambiente
do seu Rr que Natural.

sit, a estrategia a trilhar devera pm.sar pelo :Luria ri le natureza,
potencisli r,ando desta forma a crescente actividade de observactio d t a ye; migratdrias,
que se podera revelar como urn importante nicho de mercado pa: t 0 0.0SSO sector
turistio hoteleiro.

N: fundo, o que se pretende 6 que a "Estrategia Especifica Ofe ta/Produtos"
passe a i tegrar o turismo de natureza a par das res tantes estratégis ne icionadas na
propost . upra mencionada, coma uma aposta central no dominio do t sn 0.

.arnos tambem em crer que a rentabilizacao do pOlo "Coni i.cla le", terd que
passar 'it- , a recuperacào e restauro do patrimOnio imOvel da Vila. f.4, i to gente clue se
despolete processo para a reconstructio do patrimOnio imobiliario da ha lo carve.

Corn os rr elhores cumprimentos
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