


 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Subcomissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho 

 

RELATÓRIO E PARECER SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 1270/XIII/3.ª (PS) QUE 

RECOMENDA AO GOVERNO QUE PROMOVA  A TOTAL DESCONTAMINAÇÃO DA ILHA TERCEIRA.  
 
 

Capítulo I 

INTRODUÇÃO 
_____________________________________________________________________________ 

A Subcomissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho procedeu à apreciação, 

relato e emissão de parecer, na sequência do solicitado por Sua Excelência a Presidente da 

Assembleia Legislativa, sobre o Projeto de Resolução n.º 1270/XIII/3.ª (PS) que 

recomenda ao Governo que promova a total descontaminação da ilha Terceira.  

O supramencionado Projeto de Resolução deu entrada na Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores a 30 de janeiro de 2018, tendo sido enviada à Comissão de 

Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho para apreciação, relato e emissão de 

parecer. 

 

Capítulo II 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

_____________________________________________________________________________ 

A audição dos órgãos de governo próprio da Região Autónoma dos Açores relativamente 

às questões de competência dos órgãos de soberania que digam respeito à Região exerce-

se por força do disposto no n.º 2 do artigo 229.º da Constituição da República Portuguesa 

e na alínea g) do n.º 1 do artigo 7.º do Estatuto Político-Administrativo da Região 

Autónoma dos Açores. 

Tratando-se de atos legislativos, compete à Assembleia Legislativa a emissão do respetivo 

parecer, conforme determina a alínea i) do artigo 34.º do citado Estatuto Político-



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Subcomissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho 

 

Administrativo, o qual deverá ser emitido no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do 

disposto no artigo 118.º do Estatuto Político-Administrativo.  

A emissão do parecer da Assembleia Legislativa cabe à comissão especializada 

permanente competente em razão da matéria, nos termos da alínea e) do artigo 42.º do 

Regimento. 

Nos termos do disposto na Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores n.º 18/2016/A, de 6 de dezembro, a matéria em apreço é da competência da 

Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho. 

 

 

Capítulo III 

APRECIAÇÃO DA INICIATIVA 

_____________________________________________________________________________ 

a) Na generalidade 

A iniciativa ora em apreciação visa, em concreto, “recomendar ao Governo que: 

1. Desenvolva medidas que garantam que todos os locais contaminados na ilha 

Terceira e todos os que venham a ser identificados como tal sejam objeto de 

intervenções que assegurem a total descontaminação; 

2. Que os critérios para aferir da necessidade de descontaminação incluam, para além 

da segurança e da saúde pública, a qualidade ambiental global, independentemente 

do uso atual ou futuro dos locais visados; 

3. Que sejam reforçadas as ações de limpeza e descontaminação nas áreas já 

identificadas; 

4. Que as medidas encetadas pelo Governo sejam visíveis nos locais 

comprovadamente contaminados (atuais ou futuros), que a informação sobre este 
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processo obedeça aos critérios da transparência e da publicidade e, por fim, que seja 

estipulado um calendário exigente, mas realizável.” 

O proponente, em sede de exposição de motivos, começa por sustentar que “A questão da 

descontaminação ambiental na ilha Terceira, resultado da poluição decorrente da 

exploração da Base das Lajes pelos EUA, tem sido, desde o início, uma das preocupações 

prioritárias do Grupo Parlamentar do PS que, através de várias iniciativas, tem vindo a 

alertar e a incitar o Governo na tomada de posições firmes quanto a esta matéria no âmbito 

das negociações da Comissão Bilateral Permanente.” 

Acrescentando-se, por fim, que “O Grupo Parlamentar do PS tem procurado, nas várias 

iniciativas que tem levado a cabo sobre esta matéria, reforçar a importância de se proceder 

a uma descontaminação total, assim como de esclarecer que o conceito de 

descontaminação total abrange todas as áreas que estejam contaminadas, um conceito que 

não é compatível com o que o LNEC vem propor”. 

 

b) Na especialidade 

Não foram apresentadas alterações ou tecidas considerações em sede de especialidade.   

 

 

Capítulo IV 

SÍNTESE DAS POSIÇÕES DOS DEPUTADOS 

_____________________________________________________________________________ 

O Grupo Parlamentar do PS deu parecer favorável quanto à iniciativa.  

O Grupo Parlamentar do PSD deu parecer favorável quanto à iniciativa.  

O Grupo Parlamentar do CDS-PP deu parecer favorável quanto à iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do BE deu parecer favorável quanto à iniciativa. 
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Nos termos do n.º 4 do artigo 195.º do Regimento da Assembleia Legislativa, a Comissão 

promoveu, ainda, a consulta às Representações Parlamentares do PCP e do PPM, que não 

se manifestaram sobre a iniciativa em apreço.  

  

Capítulo V 

CONCLUSÕES E PARECER 

_____________________________________________________________________________ 

Com base na apreciação efetuada, a Subcomissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e 

Trabalho deliberou, por maioria, emitir parecer favorável quanto ao Projeto de Resolução 

n.º 1270/XIII/3.ª (PS) - Recomenda ao Governo que promova a total descontaminação da 

ilha Terceira.  

 

Ponta Delgada, 20 de fevereiro de 2018 

A Relatora 

 

Maria da Graça Silva 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

O Presidente, 

 
Francisco Coelho 

 


