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REGÁO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAçOES CLIMÁÏCAS

I Exma. Senhora

Chefe do Gabinete de Sua Excelência

o Presidente da Assembleia da República

Palácio de São Bento

ü

Un - 068 Lisboa

Sua comunicação de:Sua referência:

Sec. Reg. do Ambiente e

Recttrsos Naturais
Gabinete do Sec:retário
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Assunto: Projeto de Lei \3lXIVn.^ (PCP) - Estrutura a orgânica e a forma de gestão
das Áreas Protegidas

Relativamente ao assunto identificado em epígrafe, e em resposta ao e-mail do Vosso

Gabinete, de 6 de novembro de 20'1.9, cumpre-not na sequência do despacho de Sua

Excelência o Presidente do Governo Regional da Região Autónoma da Madeira, e de

acordo com o disposto no n.a 2 do artigo 229.a da Constituição da República Portuguesa e

do artigo 1'42.e do Regimento da Assembleia da República, tecer as seguintes

considerações:

Na exposição de motivos do Projeto de Lei constam preocupações que não se

coadunam com a realidade da Região Autónoma da Madeira (RAM), visto que a

gestão das Áreas Protegidas no território desta Região tem sido pautada por uma

presença efetiva dos Serviços competentes do Governo Regional, através de uma

estrutura eficaz e eficiente, e pela participação dos cidadãos nas políticas de

conservação da nafureza e da biodiversidade, numa perspetiva do seu uso sustentado.
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Z. Nesse sentido, é de salientar que o Conselho da Europa reconheceu a importância do

trabalho desenvolvido pela RAM nas Reservas Naturais das Ilhas Desertas e das Ilhas

Seivagens, às quais foi airibuício o gaiarcião através cio Dipiorna Europeu Para as Á.eas

Protegidas.

3. Relativamente a esta matéria, sublinhe-se que o Instifuto das Florestas e Conservação

da Natureza,IP-RAM (IFCN,IP-RAM), integrado na administração indireta da RAM,

tem por missão promover a gestão das áreas protegidas, sendo que Para a rcalização

dessa missão são suas atribuiçõe s " Promoner ao níael da RAM a exeutçao e coordenação da

políticn definida pelo Goaerno Regional para a conserl)ação da natureza, o ordennmento e a

gestão srtstentáuel da bio e geodiaersidade terrestre e marinha, da paisagem e da floresta bem

como dos recLffsos a ela associados e ainda a gestão das áreas classificadas e áreas protegidas" e

"Assegurar a gestão das áreas protegidas e da Rede Natura 2000 nas srtas aertentes terrestre,

marinha costeira e offshore, assim clmo propor a criação de nouas óreas a classificar e prlmover

6 sltct implementfrçãl", conforme dispõe o artigo 5.q, alíneas a) e d), do Decreto

Legislativo Regionaln.e 2U20L6IM, de 13 de maio.

4. Com vista à prossecução dessa missão e atribuições, o IFCN, IP - RAM, procedeu à

criação da Direção de Serviços de Gestão e Valorização de Espaços Verdes e Áteas

Classificadas, cla Divisão tle Gestão e Valorização de Áreas Classificadas e da Divisão

de Conservação da Natureza e Bio(geo)diversidade.

5. É, pois, visível a preocupação constante e crescente da RAM na gestão, proteção e

valoizaçáo das suas Áreas Protegidas.

6. Acresce referir que, dispor em cada reserva natural ou parque natural de todos ou

alguns dos órgãos ou serviços elencados no artigo 2.e, número 1, do Projeto de Lei
2/+
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1'3|XIV11,.", se afigura manifestamente desproporcionado e excessivo face à realidade

insular

7. Ademais, cabe assinalar que, ao abrigo do disposto no artigo 227.e, número L, alínea

a), da Constituição da República Portugues4 conjugado com o artigo 37.e, número 1.,

alínea c) e o artigo 40.q, alíneas jj), mm), oo) e pp) do Estatuto Político-Administrativo

da Região Autónoma da Madeira, é da competência da Assembleia Legislativa da

Região Autónoma da Madeira legislar sobre a matéria em apreço.

8. Cumpre destacar também que o artigo 40.e do Decreto Legislativo Regional n.q

1'81201'71M, de 27 de junho, que desenvolve as bases da política pública de solos, de

ordenamento do território e de urbanismo na Região Autónoma da Madeira, contidas

na Lei n.a 3U2014, de 30 de maio, e define o respetivo sistema regional de gestão

territorial, dispõe que os programas especiais são instrumentos de gestão territorial

elaborados pelo Governo Regional que estabelecem regimes de salvaguarda de

recursos e valores naturais e visam, exclusivamente, a salvaguarda de objetivos de

interesse regional com incidência territorial delimitada e a garantia das condições de

permanência dos sistemas indispensáveis à utilização sustentável do território, tendo

como objeto - entre outros - as áreas protegidas.

9. Considera-se, portanto, que a competência para legislar e regulamentar a matéria

objeto do Projeto de Lei em apreço no território da RAM cabe aos órgãos de governo

próprio da RAM, independentemente do interesse de âmbito nacional das áreas

protegidas criadas ou a criar.
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10. Pelo que se conclui que o regime que se pretende estabelecer pelo Proieto deLei sub

judice não deverá ser aplicável à RAM, propondo-se em consonância a eliminação do

^-L: -^ 1a o Ã ^ T)-^:^r^ l^ T ^idf trËU l.J.- (rU I r\rrsl(,, Lrç LJçr.

Com os melhores cumprimentos. 4 2 \*r,r\* (4,-3i\cx '? '

o do

Altino Sousa Freitas
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