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De: GAB - Proteccdo Civil

Pan: Presidente

Data : 26-11-2009

Assunto: Parecer a Proposta de Decreto Legislativo Regional - Aprova o Plano
Regional de Ordenamento do TerritOrio dos Acores (PROTA)

De acordo corn o despacho do Senhor Presidente relativo ao assunto em epigrafe, cabe-nos

apresentar o seguinte parecer

Segundo a proposta do decreto-lei legislativo Regional, e cabendo ao PROTA, traduzir em terrnos

espaciais, os grandes objectivos de desenvolvimento econômico e social sustentilveis formulados

para o arquipelago, e por outro lado, estabelecer as medidas de articulacao, a nivel regional, das

politicas estabelecidas no Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Territerio (PNPOT) e

nos Pianos Sectoriais preexistentes ou em elaboracto, bem como das politicas de relevencia

regional contidas nos Pianos Especiais de Orcienamento do TerritOrio (PEOT) e nos Pianos

Municipais de Ordenamento do TerritOrio (PMOT), culminado no objectivo de servir de quadro de

referenda pare a elaboracao de Pianos Especiais, intermunicipais e municipais de Ordenamento

do TerritOrio, esta Camara Municipal tern a referir o seguinte ern relaceio a proposta mencionada

em epigrafe:

Pam que a aplicaceo das nomms de referencia seja consistente corn a realidade deste municipio,

esta autarquia lance atraves deste parecer algumas propostas de alteracao as directrizes, que

julgamos neo se enquadrarem por falta de exequibilidade pratica neste concelho.

Assim, e pare que não existam conflitos corn o Artigo 2° da proposta de Decreto Legislativo

Regional do PROTA, segundo os termos da alinea f) do Estatuto Politico-administrativo da Região

AutOnoma dos Acores, e para que se entre em conformidade corn os termos do Artigo 3° do

Decreto Legislativo, este municipio propae as seguintes alteracees pam as seguintes directrizes:

- No que diz respeito ao ponto 2 do capitulo III, achamos que se deveria acrescentar as

Paisagens Cufturais identificadas no Sisterna de Protecceo e Valorizacao Ambiental a Fajä do

Calhau, sendo esta, na nossa visao, "uma situacão de exceptional valor natural e cultural",

estando neste documento inscrita como area nuclear de protecceo ambiental

Alertamos para o facto de nenhuma das classificagOes, ou seja, a actual e a proposta,

estarem em conformidade corn o POOC Costa Sul, nem com o PDM deste concelho.

Deste modo, propomos a alteracao da sua dassificacao para a dasse "Zona de Especial interesse

Ambientar, corn o argumento de respeitar os criterios deferidos no Plano de Ordenamento da Orla

Costeira — Costa Sul de Silo Miguel.
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No entanto, os critarios definidos no diploma em analise — PROTA — podem manter-se, uma vez

que estamos perante uma area que concentra recursos e valores, naturals, culturais, e

paisagisticos diversificados e significantes no contexto regional. "E uma area que apresenta uma

estrutura integradora das diversas vertentes e dimensees do territOrio, ecolOgica, cultural,

sensorial e econOmica, das quais resulta uma configuraccio particular de relevo, coberto vegetal,

uso do solo e povoamento, que Ihe confere geralmente uma certa coerência e as quais

correspondem determinados caracteres, que reflectem a dimensão identitaria da paisagem

acoriana.

Parece-nos assim, que para que nao haja discrepancias significativas no que diz respeito

dassificacao daquela area, a mesma devera ser integrada na ciasse definida no POOC — Costa

Sul de Sao Miguel.

- No que conceme as normas orientadoras do uso, ocupacao e transformacão do territexio,

concretamente o ponto 1.3.12 alinea i) e viii das normas gerais, este municipio não esti

completamente de acordo corn a politica prevista de construcdo mencionada na alinea i), já que,

náo 6 aplicavel em todos os casos, sendo uma regra meramente empirica, sem qualquer

fundamento cientifico. A faixa de protec,cao a crista da Arriba devera se executada consoante a

resistancia dos materiais geolOgicos (atencao a reologia dos materiais), bem como a altura e

declive das anibas em relacao ao oceano. A zona de protecreto a crista do talude, em nosso

entender, e pela experiancia acumulada e vivida neste concelho, nunca deve set inferior a 40

metros. Contudo, podem observar-se excepcães, mediante apresentacdo de dados referentes

condicees de estabilidade do talude, desde que devidamente comprovados cientificamente.

- Em relacao a alinea viii) do ponto 1.3.12, nao 6 de todo esclarecedora, dado que, todo o

arquipalago, de urn modo geral, 6 de elevado risco sismico. Deste modo, somos da opiniao que

devera set feita uma alteracao desta alinea para os seguintes terrnos: não devem ser permitidas

construcees sem serem adoptados modelos urbanos e normas construtivas adequadas a

mitigacao do risco sismico

Desta forma, e apOs uma analise ao documento, procedeu-se a emissão do respectivo parecer,

merecendo da parte dos signatarios uma apreciagao que, na generalidade, é positiva.

Em resumo, esta proposta de DLR que aprova o PROTA constitui, sem d0vida, urn instrumento de

gestao territorial corn uma visa° futurista bastante alargada e competidora, tanto nos dominios

sticio-econOmicos, como tamb6m a nivel ambiental assentando numa perspectiva virada para os

usos equitativos do solo, onde o territOrio 6 observado como um recurso a ter em consideracao,

tendo sempre na sua ganese a preocupactio em alcancar o dominio da sustentabilidade.
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Sem mais a informar, flea a Superior Consideracâo a decisâo final.

Povoactio, 26 de Novembro de 2009.

A Gestora da Qualidade e do Ambiente Estagiaria,
VP

Susana Braga

0 Tecnico Su	 r Estagiario,

Sargio Luis	 ml Medeiros

GeOgrafo

0 Tecnico uperior Assessor,

João Pedro lo Resendes
Getigrafo
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