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Maura Soares

De: Rui Botelho <rui.botelho@spea.pt>
Enviado: 20 de setembro de 2021 12:02
Para: Assuntos Parlamentares; Berta Tavares
Assunto: Re: Solicitação de parecer escrito no âmbito da Petição 12/XII
Anexos: PARECER PETIÇÃO N.º 12XII_SPEA20Set2020.pdf

Exmo. Senhor Presidente da Comissão Especializada Permanente de Política Geral 

Dr. Bruno Filipe de Freitas Belo 

  

A SPEA, em resposta ao ofício n.º 2795/2021, vem por este meio enviar o seu parecer, solicitado pela 
ALRAA, relativo à Petição n.º 12/XII – “CONTRA A EXTINÇÃO DA DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA”. 

Com os melhores cumprimentos 

  

Rui Botelho 

 

E/2714/2021 Proc.º 045.10.01/12/XII 20/09/2021  



 
 

 

 
 
 
 
Assunto: Apresentação de Parecer Sobre a Petição nº 12/XII – “Contra a extinção da Direção 
de Serviços da Conservação da Natureza” 
 

A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves vem por este meio apresentar o parecer solicitado pela 
Comissão Especializada Permanente de Política Geral da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 
Açores, S/2795/2021 de 7 de setembro de 2021, relativo à petição nº 12/XII – “Contra a extinção da Direção 
de Serviços da Conservação da Natureza” 

A SPEA ao longo destes quase vinte anos de colaboração e parceria com o Governo do Açores tem tido um 
contacto direto com a Direção de Serviços de Conservação da Natureza, dadas as suas competências na 
RAA ao nível da conservação da flora e fauna, estratégia de combate a espécies invasoras e gestão do 
programa LIFE, só para referir alguns dos mais relevantes. A concentração destas competências numa 
estrutura como a DSCN, tem permitido responder de forma consertada a estes desafios e agilizar 
procedimentos, essencial para a boa execução dos vários projetos e iniciativas que a SPEA tem desenvolvido 
ou colaborado, e que é essencial para responder às obrigações impostas por projetos, como é o caso dos 
projetos LIFE. 

A SPEA não tem por princípio pôr em causa a composição e orgânica de um Governo democraticamente 
eleito, como é o caso do XIII Governo Regional dos Açores, nem da orgânica interna da Secretaria Regional 
do Ambiente e Alterações climáticas aprovada pelo Decreto Regulamentar Regional nº17/2021/A, desde que 
esta nova orgânica assegure que as competências anteriormente sob a alçada da DSCN continuem a ser 
consideradas como prioritárias e mantenham no mínimo a mesma capacidade técnica e celeridade na 
resposta às solicitações interpostas pelos vários agentes e comunidade em geral. 

Ao nível da atual orgânica, e dado que a sua entrada em vigor é ainda muito recente, com a aprovação do 
Decreto Regulamentar Regional nº17/2021/A data de 8 de julho deste ano, achamos que neste momento 
ainda não está claro l, qual é a estrutura e equipa técnica que assumirão as competências da anterior DSCN 
e de outras Direções e estruturas conexas sob a alçada da SRAAC. Esta é uma situação que pode criar 
entropia nos procedimentos anteriormente estabelecidos e que poderá por em causa a boa articulação entre 
entidades, com resultados negativos no desenvolvimento dos projetos em curso, mas que poderá melhorar 
com o tempo e a clarificação de funções e competências. 

Por tudo o acima assinalado, a SPEA considera que a opção tomada pelo XIII Governo Regional dos Açores 
ao nível da extinção da Direção de Serviços da Conservação da Natureza, não põe em causa os objetivos ao 
nível da conservação da Natureza nos Açores, desde que as competências anteriormente sob a alçada desta 
estrutura tenham o mesmo grau de atenção, com equipas técnicas vocacionadas exclusivamente para estas 
temáticas como o foi até à extinção da DSCN, e que neste momento de transição os novos serviços/técnicos 
da SRAAC têm de ter um papel pró-ativo para manter os contactos com os diferentes agentes da RAA. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

Rui Botelho 
Coordenador da SPEA-Açores (Conservação terrestre) 
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