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1. Introdução 

Em cumprimento do disposto no artigo 39.º do Decreto Legislativo Regional n.º 

11/2011/A, de 20 de abril, que cria o Parque Natural da Ilha Terceira, e na alínea 

a) do n.º 3 do artigo 15.º do Decreto Legislativo Regional n.º 15/2012/A, de 2 de 

abril, que aprova o regime jurídico da conservação da natureza e da 

biodiversidade na RAA, o Plano de Gestão do Parque Natural, a ser aprovado 

por decreto regulamentar regional, é precedido de consulta pública que segue 

os trâmites previstos no regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial para 

os planos especiais de ordenamento de território (artigo 54.º do Decreto 

Legislativo Regional n.º 35/2012/A, de 16 de agosto). 

Conforme o Aviso n.º 52/2021 de 23 de junho de 2021, publicado na II Série do 

Jornal Oficial n.º 121, de 23 de junho de 2021 (Anexo I), os documentos relativos 

à proposta de Plano de Gestão das Áreas Terrestres da Ilha Terceira estiveram 

em Discussão Pública entre 30 de junho e 10 de agosto de 2021, nos seguintes 

locais 

Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas 

Avenida Antero de Quental, n.º 9C – 3.º Piso  

9500-160 PONTA DELGADA 

Telefone: +351 296 206 700 

 

Serviço de Ambiente da Terceira 

Rua do Galo, n.º 118 

9700-091 ANGRA DO HEROÍSMO 

Telefone: +351 295 403 800 

 

Para além dos locais referidos, os documentos relativos às propostas dos Planos 

de Gestão indicados foram disponibilizados online no Portal do Ordenamento 

do Território http://www.ot.azores.gov.pt e https://legisgra.azores.gov.pt/, 

designadamente o Projeto de Decreto Regulamentar Regional, as Plantas e o 

Parecer do Grupo de Trabalho. 

De forma a recolher as sugestões de todos os interessados, foram 

disponibilizadas fichas de participação, em papel, em conjunto com os 

documentos para consulta, e também em formato digital nos seguintes 

endereços: http://www.ot.azores.gov.pt e https://legisgra.azores.gov.pt/. 

Durante o período de Discussão Pública foi realizada uma Sessão Pública, no dia 

26 de julho, pelas 18h00 na Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva 

Ribeiro, em Angra do Heroísmo.  

https://legisgra.azores.gov.pt/


2. Análise e ponderação 

2.1. Análise das participações recebidas 

No âmbito da Discussão Pública do Plano de Gestão das Áreas Terrestres do 

Parque Natural da Ilha Terceira, foram recebidas 52 participações por via 

formulário eletrónico e 2 por e-mail. 

Na sessão pública estiveram presentes 5 pessoas, não tendo sido formalizada 

qualquer proposta de alteração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.2. Ponderação das participações 

Perante a análise das participações recebidas, procedeu-se à elaboração das 

respostas e de comentários às questões e opiniões colocadas pelos 

participantes. Estas serão posteriormente remetidas para cada um dos 

participantes.  

Constata-se que as participações recebidas continham argumentação que 

resultou na alteração da versão final do Documento. Assim, considera-se que o 

processo de Discussão Pública foi muito positivo, uma vez que proporcionou um 

momento de interação e enriqueceu a elaboração do Documento. 

Importa referir ainda que das 54 participações recebidas, 50 eram relacionadas 

com a intenção de abertura do trilho do Pico Alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

1- PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
Julgo que se deve abandonar a ideia de construir passadiços 
elevados em volta da Caldeira de Santa Bárbara, uma zona de 
protecção total coberta por vegetação endémica em estado quase 
pristino. As minhas razões para achar que essa ideia é má são as 
seguintes:  
a) é impossível instalar tais estruturas sem que haja impacto 
negativo na vegetação, impacto esse que é reiterado 
periodicamente sempre que tal estrutura careça de manutenção; 
b) a afluência de visitantes a lugares antes inacessíveis vai potenciar 
a degradação do habitat, nomeadamente por facilitar a propagação 
de espécies invasoras; 
c) é um contra-senso instalar uma estrutura artificial numa paisagem 
natural única e intocada, como praticamente não existe em 
nenhuma outra ilha dos Açores. 
De um modo geral, os passadiços podem justificar-se em lugares 
onde já haja visitação regular e seja necessário diminuir o impacto 
dos visitantes nos ecossisitemas. Exemplo paradigmático é a 
instalação de passadiços nas praias de Portugal continental, uma 
"moda" que permitiu a regeneração natural de muitas zonas de 
vegetação dunar. Porém, não se está a proteger a natureza (muito 
pelo contrário) quando se constroem passadiços para que muitos 
possam aceder a lugares naturais valiosos que antes pouca gente 
(ou ninguém) visitava.  
 
2- CORRECÇÕES E SUGESTÕES 
No quadro 2.1 do Anexo ("Espécies [de flora] com interesse para a 
conservação da natureza nas áreas protegidas do Parque Natural da 
Terceira"), as seguintes espécies devem ser retiradas, por serem 

1- Os passadiços serão colocados fora 
da zona de proteção integral, estando 
localizados no bordo da caldeira, não 
interferindo com a vegetação 
protegida existente. Está-se a planear 
a intervenção de forma de minimizar 
o impacto na vegetação. 
Uma vez que não é permitido o 
acesso à caldeira, nem existe um local 
que possibilite uma vista sobre o 
interior da caldeira, e existe 
necessidade/pressão de que a 
população tenha acesso/usufruto do 
seu património natural, os referidos 
passadiços, que serão acompanhados 
de um conjunto de painéis 
informativos e interpretativos, têm o 
objetivo de permitir aos visitantes ter 
uma vista para o interior da caldeira 
para que sejam sensibilizados e 
compreendam a sua importância e as 
principais características do local e 
dos habitats presentes.  
 
2- As espécies: 
- Amaranthus retroflexus 
- Conyza bonariensis 
- Cynodon dactylon 
- Cyperus esculentus 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/001 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


exóticas e/ou invasoras e não terem qualquer interesse para a 
conservação: 
- Amaranthus retroflexus 
- Conyza bonariensis 
- Cynodon dactylon 
- Cyperus esculentus 
- Dactylis glomerata 
- Ipomoea indica 
- Pteridium aquilinum 
 
Ainda no quadro 2.1 do Anexo, sugiro as seguintes mudanças e 
acrecentos: 
a) mudar Serapias cordigera para Serapias cordigera subsp. azorica 
(que é endémica dos Açores - veja-se https://acores.flora-
on.pt/#/1Serapias+cordigera); 
b) das três orquídeas do género Platanthera que são endémicas nos 
Açores (veja-se https://acores.flora-on.pt/#/1platanthera), a mais 
comum na Terceira (e no resto do arquipélago) é a Platanthera 
pollostantha, que deve por isso ser acrescentada à listagem do 
quadro 2.1 (é possível que a P. micrantha também ocorra na 
Terceira, e por isso ela deve ser mantida no quadro); 
c) acrescentar as seguintes importantes espécies à listagem: 
- Asplenium marinum (feto de rochas marítmas que ocorre 
regularmente na costa da Terceira, e está presente em todas as 
áreas protegidas costeiras); 
- Asplenium scolopendrium (sinónimo: Phyllitis scolopendrium); 
- Ceradenia jungermanioides (ocorre no Biscoito da Ferraria e Pico 
Alto, juntamente com a também epífita Grammitis azorica); 
- Diplazium caudatum; 
- Palhinhae cernua (sinónimo: Lycopodiella cernua) 
- Pteris incompleta; 
- Solidago azorica - endémica dos Açores - ocorre pelo menos na 
Costa Noroeste (TER11.03) e na Costa das Quatro Ribeiras (TER10). 
 
NOTA. Para uma listagem (ainda que parcial) das espécies de flora 
nas áreas protegidas dos Açores (e, em particular, da Terceira), 
recomendo a página https://acores.flora-on.pt/indice-ap.php 

- Dactylis glomerata 
- Ipomoea indica 
- Pteridium aquilinum 
serão retiradas quadro 2.1 do Anexo 
"Espécies de flora com interesse para 
a conservação da natureza nas áreas 
protegidas do Parque Natural da 
Terceira" 
Ainda neste quadro a espécie 
Serapias cordigera será alterada para 
Serapias cordigera subsp. Azorica e 
serão acrescentadas as espécies: 
-Platanthera pollostantha 
- Asplenium marinum  
- Asplenium scolopendrium  
- Ceradenia jungermanioides 
 - Diplazium caudatum; 
- Palhinhaea cernua; 
- Pteris incompleta; 
- Solidago azorica  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Atendendo: 
 
a) À ligação histórica e afetiva que liga a população da Agualva ao 
Pico Alto ; 
 
b) À necessidade de consciencialização ambiental através do 
contacto direto com a natureza e, dessa forma, da aprendizagem in 
situ; 
 
c) À crescente procura turística verificada na Agualva, em particular, 
e da Terceira, em geral; 
 
d) Ao potencial social e económico que atividades como as 
caminhadas e o contacto com a natureza acarretam; 
 
e) À mais que possível conciliação entre a fruição social e a 
preservação ecológica... 
 
Proponho a REABERTURA DO TRILHO DE ACESSO AO PICO ALTO, 
mediante a devida orientação (ex. com placas de sinalização), 
catalogação (ex. de espécies de interesse ecológico) e delimitação 
(ex. por cordas). 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/002 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Proponho a reabertura do trilho do pico 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/003 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Apoio a reabertura do TRILHO DO PICO ALTO. Interessa a todos na 
demarcação do bem comum e todos os que nos visitam. Pois dar a 
conhecer a ilha a partir de uma experiência será sempre um bom 
investimento. 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/004 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Uma vez que a população agualvense e o Pico Alto se ligam 
historicamente e que é de grande importância o seu trilho, devido à 
crescente procura turística e local e, também, aos benefícios do 
contacto com a natureza, 
 
Proponho a reabertura do TRILHO DE ACESSO AO PICO ALTO. 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/005 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Reabertura do Trilho do Pico Alto 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/006 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Reabrir o trilho do Pico Alto. 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/007 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

No plano de Gestão de Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha 
Terceira, na carta 2B, o Pico das Contendas é mencionado como 
sendo uma Reserva Ecológica, o que não é correcto, porque o PDM 
de Angra do Heroísmo (Decreto Regulamentar Regional n.º 
38/2004/A, de 11 de novembro), menciona que na alínea v) do 
Ponto 3 dos esclarecimentos e observações exclui o Pico das 
Contendas da Reserva Ecológica (Consideram-se desafectadas das 
áreas com risco de erosão, identificadas como Reserva Ecológica 
Regional na planta de condicionantes V, as áreas identificadas na 
planta de ordenamento como espaços para indústria extractiva, 
localizadas na freguesia de São Mateus e no Pico das Contendas, 
freguesia de São Sebastião). Ademais, o próprio PDM de Angra 
define esta zona como sendo de Indústria Extrativa (inertes). 
 

Será retificada a cartografia de forma 
a incluir a área de Reserva Ecológica 
correta na Planta de Condicionantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/008 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Reabertura do acesso do trilho ao pico alto ! Agualva 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/009 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Venho, por este meio, manifestar a minha vontade para a 
reabertura do Trilho do Pico Alto, localizado na freguesia da Agualva. 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/010 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Pela reabertura do trilho do pico alto! 
 
Numa época em que cada vez mais se valoriza os desportos ao ar 
livre, faz todo o sentido a reabertura do referido trilho... 
 
É certo que poderá por em causa a vida de algumas plantas 
endémicas, mas também é certo que na freguesia de Agualva tem-se 
valorizado a criação de novas zonas de plantaçâo de endémicas, 
como é o caso do parque das Frechas... 
 
Assim, também para uma maior oferta a nível do turismo, bem 
como para habitantes locais, a reabertura do trilho do pico alto será 
seguramente uma mais a vários níveis. 
 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/011 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Reabertura do trilho do Pico Alto pois é um trilho muito bonito. 
Contribuindo assim para a preservação de mais um lugar agradável 
da freguesia que irá decerto contribuir para a promoção turística da 
Agualva, recuperando memorias antigas 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/012 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Concordo com a reabertura do Trilho do Pico Alto, pois será sem 
dúvida uma mais valia para a promoção da freguesia e um legado a 
preservar para as gerações vindouras pois a Agualva merece! 
 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/013 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Bom dia, venho por este meio reforçar a vontade de reabrir o trilho 
do Pico Alto. Seria uma mais valia não só para a freguesia da Agualva 
como para a ilha Terceira,e mais um trilho para os residentes e 
turistas. Trilho este onde a natureza faz parte, com o seu bom 
cheiro. E no seu cimo se avistaria grande parte da linda ilha Lilás. 
 
 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/014 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Quero o trilho do pico alto reaberto 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/015 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Na minha opinião era uma área turística que nunca devia ter sido 
fechada temos tanto lugar turística na ilha e essa e uma das zonas 
mais lindas que podemos ter como trilho e como miradouro 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/016 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Reabrir o trilho do Pico Alto. Pode ser disfrutado com as devidas 
precauções. Sugiro o auxilio com guias zelando pela conservação. 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/017 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Reabrir o trilho do pico alto 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/018 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Apoio a abertura do trilho do Pico alto 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/019 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD pt 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
No sentido de valorização e conhecimento do que de melhor a ilha 
Terceira poderá ter a nível ambiental e património natural proponho 
a reabertura do trilho do Pico Alto. Além de ser um ex-libris a nível 
local e regional, existe uma enorme tradição escutista no referido 
trilho o que permite uma educação para a questão ambiental 
através das classes mais jovens que aprendem a respeitar e a 
preservar o que é nosso, além do conhecimento do nosso meio e 
simultaneamente a transmissão da educação ambiental adquirida. 
 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/020 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Sem dúvida será uma mais valia do ponto de vista turístico  

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/021 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Já subi inúmeras vezes o pico Alto e a sensação é sempre 
espetacular, toda a via sempre fui responsável e sou de acordo de 
abrir e sensibilizar aos que queiram subir salvaguarda o património 
lá existente e de forma alguma a contribuição para começar 
aparecer lixo e plantas derrubadas ;) 
 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/022 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
É um trilho bonito, ja o fiz quando era escuteira e era permitido 
fazer, seria uma mais valia em termos de turismo se o trilho fosse 
oficial e estivesse bem marcado pois tem uma vista bonita e se 
desse pra pernoitar e ver o por do sol ainda torna tudo mais bonito. 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/023 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Boa tarde 
A meu ver não se deve discutir se temos ou não a abertura do trilho 
do pico alto sendo um trilho que já se fazia muito antes de termos as 
modas dos trilhos por esta razão não vejo porque não se pode subir 
ao pico alto 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/024 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Boa tarde, 
Penso que o trilho do pico alto situado na agualva, deve sem dúvida, 
alguma, ser reaberto ao público, por ser um trilho muito antigo e 
que tem muito a dizer sobre as pessoas da agualva que antigamente 
o subiam e desciam várias vezes, para ter aquele momento, com a 
vista linda que podemos ter la em cima.  
Sabendo que tem espécies de árvores e plantas que devem ser 
protegidas, estás deviam ser sinalizadas para que a população 
tivesse cuidado e reservar aquela zona, para que a reserva não fosse 
danificada. 
 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/025 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Acho que devia ser aberto este trilho era uma mais valia para o 
turismo e para a freguesia. 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/026 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Vontade de REABRIR O TRILHO DO PICO ALTO. 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/027 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Reabrir trilho do pico alto 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/028 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Boa tarde, 
Como residente da freguesia da Agualva venho desta forma 
manifestar a minha enorme vontade de reabertura do trilho do Pico 
Alto. Este trilho é de enorme interesse cultural para os que lá 
residem, interesse turístico e ambiental. Como residente e grande 
admiradora de um dos pontos mais altos da nossa ilha, foram 
diversas as vezes que tive o prazer de subir ao Pico Alto, umas vezes 
a passeio, outras vezes acompanhando luso descendentes da nossa 
freguesia. E, agora que sou mãe não tenho a oportunidade de 
mostrar ao meu filho um dos recantos ambientais mais 
extraordinário do local onde ele reside. 
Tencionava fazer desta tradição agualvense, da subida ao pico alto, 
fazer passar uma tradição de gerações. 
É facto, que a paisagem terá de ser protegida, inclusivé toda a 
reserva ambiental circundante, mas sugiro que seja criado um trilho, 
em que seja devidamente delimitado à passagem de todos que 
tenham interesse em deslocar-se ao topo de um dos vulcões 
adormecidos da nossa terra. 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/029 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

A 
O requerente não apresentou texto 

na participação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/030 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Sugestão de reabertura do trilho do Pico Alto 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/031 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Trybio - Associação de Produtores e Consumidores de Agricultura Biológica 

Contato info@trybio.pt 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações  

  Ponderação sem alterações x 

 

 

Síntese da Participação Resposta 

“Parecer sobre o Regulamento: 
1-No artigo 3.º - Objetivos de gestão – sugere-se que seja 
acrescentado o seguinte objetivo: “Promover os serviços ecológicos 
prestados pelos ecossistemas protegidos, com ênfase para a 
formação e proteção do solo, regulação do ciclo da água, regulação 
do ciclo de nutrientes, sequestro e armazenamento de carbono, 
regulação do clima, controlo da erosão, controlo de pragas e 
doenças, purificação do ar, polinização, biodiversidade e diversidade 
genética. 
 
2-Atento o disposto nas alíneas f), h) e i) do artigo 3.º - Objetivos de 
gestão – sugere-se que nas áreas onde é permitido realizar 
atividades agrícolas e/ou pecuárias seja obrigatório a adoção do 
modo de produção biológico tal como regulamentado pela União 
Europeia. 
Desde 2019 que os Açores dispõem de uma Estratégia para o 
Desenvolvimento da Agricultura Biológica e de um Plano de Ação 
para a Produção e Promoção de Produtos Agrícolas Biológicos,  
ambos aprovados pela Resolução do Conselho do Governo n.º 
57/2019, de 24 de abril. Assim, para os próximos 10 anos está 
traçado o caminho para a sustentabilidade da agricultura na Região, 
isto é, para a gestão das explorações agrícolas e de produção de 
alimentos compatível com o bem-estar  animal, com a conservação 
dos recursos naturais como sejam água, o solo, a paisagem e os 
recursos genéticos, e com a prestação serviços públicos que 
contribuem para a proteção do ambiente e  resiliência às alterações 
climáticas, de que são exemplo a polinização e a regulação dos ciclos 
da água  e de nutrientes, com destaque para o carbono e o azoto. A 

1- Considera-se que o proposto está 

subjacente aos objetivos enunciados 

no regulamento, tendo em conta que 

os serviços ecológicos prestados 

pelos ecossistemas protegidos são 

promovidos quando a) se preservam 

os habitats,  ecossistemas e espécies 

num estado favorável de 

conservação; e b) se asseguram as 

condições de referência para a 

manutenção dos processos 

ecológicos e para a preservação das 

características físicas do ambiente. 

2- Considera-se que o proposto não 

se enquadra no âmbito deste 

diploma.  

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/032 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


agricultura biológica tem um duplo impacto positivo no ecossistema 
agrícola, pois por um lado privilegia práticas sustentáveis e, por  
outro, minimiza a poluição, a utilização de fatores de produção 
externos e de materiais sintéticos, sendo interdita a aplicação de 
produtos poluentes como sejam os pesticidas, adubos químicos de  
síntese e organismos geneticamente modificados. A estratégia 
regional está alinhada com a política europeia, tendo a Comissão 
apresentado em março deste ano um Plano de Ação para o  
desenvolvimento da produção biológica, cujo objetivo geral é 
alcançar até 2030 o valor de 25% dos terrenos agrícolas consagrados 
à agricultura biológica. Este Plano de Ação está em sintonia com 
Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha de 
Santa Maria * 10/08/2021, outros instrumentos da União Europeia 
como sejam o Pacto Ecológico Europeu, e as estratégias do  Prado 
ao Prato e de Biodiversidade. 
 
Parecer sobre o Relatório Técnico: 
3-Concorda-se que a pesquisa científica e manutenção dos serviços 
ambientais deve ser um objetivo estratégico do Plano de Gestão do 
Parque Natural. Assim, a Trybio solicita que seja desenvolvido  
conhecimento científico, nomeadamente em colaboração com a 
Universidade dos Açores, sobre os serviços ecológicos prestados 
pelos ecossistemas protegidos, com ênfase para a formação e 
proteção do solo, regulação do ciclo da água, regulação do ciclo de 
nutrientes, sequestro e armazenamento de carbono, regulação do 
clima, controlo da erosão, controlo de pragas e doenças, purificação 
do ar, polinização, biodiversidade e diversidade genética. 
 
4-Em relação às medidas M2.8., M7.8., M7.16. e M8.64., entre 
outras relacionadas com a manutenção da superfície do solo 
(incluindo o controlo da vegetação), para desencorajar as más 
práticas (utilização de pesticidas e banalização da queima a céu 
aberto) e estimular a sua substituição por boas práticas é essencial 
dar a conhecer alternativas que sejam eficazes, acessíveis e 
exequíveis. Por exemplo, para o controlo da monda, ervas daninhas 
e plantas infestantes, a Trybio sugere a elaboração e publicação de 
um guia de boas práticas alternativas à utilização de pesticidas e 
queima a céu aberto, incluindo a formação e comunicação. A 
queima a céu aberto de plantas e sobrantes vegetais deve realizar-
se apenas a título excecional, nomeadamente quando se tratem de 
plantas doentes ou em locais onde não seja operacionalmente 
possível soluções que possibilitem a sua valorização 
 
5-Sugere-se que seja aditada a Medida 2.25. “Incentivar os 
produtores e proprietários privados a candidatarem-se a fontes de 
financiamento no âmbito o sistema de incentivos à manutenção de  
Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha de 
Santa Maria * 10/08/2021, paisagens tradicionais e de pomares de 
espécies tradicionais, situadas em áreas de paisagem protegida e em 
fajãs costeiras, integradas nos parques naturais de ilha e em 
Reservas da Biosfera.” 
Para concretização desta medida considera-se essencial que seja 
desenvolvido nos Açores um programa de apoio técnico e de campo 
à reprodução, plantação e manutenção de pomares de variedades 
tradicionais. 
Em relação às medidas M2.21. e. Medida 2.25. aplica-se o Decreto 
Regulamentar Regional n.º 24/2014/A, de 15/12, aprova o sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Considera-se que o proposto não 

se enquadra no âmbito deste 

diploma. 

 

 

 

 

4- Considera-se que o proposto não 

se enquadra no âmbito deste 

diploma.  

 

 

 

 

 

5- Considera-se que o proposto não 

se enquadra no âmbito deste 

diploma. 

 

 

 

 

 



de incentivos à manutenção de paisagens tradicionais da cultura da 
vinha, em currais e em socalcos, e de pomares de espécies 
tradicionais, situadas em áreas de paisagem protegida e em fajãs 
costeiras, integradas nos parques naturais de ilha e em reservas da  
biosfera. Os apoios à manutenção para as áreas de pomar de 
espécies tradicionais são de 1500€/hectare, enquanto que para as 
áreas de vinha variam entre 2000 a 2350 €/hectare. Por forma  
a incentivar a produção de fruta e biológica em áreas de paisagem 
protegida e em fajãs costeiras, integradas nos parques naturais de 
ilha e em reservas da biosfera, sugere-se que o DRR 24/2014/A  
seja alterado para o apoio aos pomares ser no mínimo igual ao da 
vinha e que haja uma majoração para os pomares e vinhas 
explorados em modo de produção biológico. 
 
6-Considera-se que deve ser incentivada a retenção, armazenagem e 
utilização da água da chuva nas explorações agropecuárias, 
nomeadamente e quando necessário através de apoios financeiros à  
instalação de reservatórios e de tubagem. 
 
7-Sugere-se que no indicador” Ações e participantes em atividades 
de sensibilização ambiental” sejam incluídas ações de formação do 
modo de produção biológico de agricultores com explorações  
incluídas em área protegida e de outros operadores que 
transformam e valorizam estes produtos (exemplo indústria 
transformadora). 
 
8-Sugere-se que no indicador” Área de cultura tradicional em 
produção” seja alterado para” Área de cultura tradicional em modo 
de produção biológico”. 

 

 

 

 

 

 

 

6- Considera-se que o proposto não 

se enquadra no âmbito deste 

diploma. 

7- Caso ocorram ações de 
sensibilização do modo de produção 
biológica de agricultores com 
explorações incluídas em área 
protegida e de outros operadores que 
transformam e valorizam estes 
produtos (exemplo indústria 
transformadora), estas serão tidas 
em conta como atividades de 
sensibilização ambiental. 
 

8- Considera-se que o indicador 

deverá ser mantido como “Área de 

cultura tradicional em produção”, 

podendo eventualmente ser 

descriminada a área correspondente 

a culturas tradicionais em modo de 

produção biológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

É notório o trabalho que tem vindo a ser feito para dinamização da 
freguesia da Agualva, a freguesia está mais voltada do nunca para o 
turismo externo e interno, o que leva a uma maior preocupação de 
limpeza e cuidados a manter os espaços naturais. 
Uma mais valia seria o trilho do Pico Alto aberto, por certo seria 
mais um ponto em que Freguesia da Agualva não deixaria de apoiar, 
cuidar e preservar! 
É um ponto único nos Açores que deve ser visitado por todos os que 
nos visitam e não só, com as devidas proteções e salvaguardas do 
património natural. 
Ter o trilho do Pico Alto fechado é como impedir as pessoas de subir 
a montanha do Pico!  
Por favor, reabrem o Trilho com as devidas exigências e normas, 
mas abrem e deixam a população desfrutar do ar livre e da beleza da 
nossa Ilha. 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/033 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD  

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD  

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Reabrir o trilho do Pico Alto 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/034 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
REABERTURA DO TRILHO DO PICO ALTO 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/035 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Reabrir o trilho do Pico do Alto 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/036 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Sugiro que o trilho do pico alto seja aberto a pessoas para que a 
nossa ilha seja mais conhecida pelo seu interior tanto por habitabtes 
como estrangeiros dando a possibilidade de uma magnífica vista aos 
pedestres e ao próprio desenvolvimento da região. 
 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/037 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Reabrir o trilho do pico alto. 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/038 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
REABRIR O TRILHO DO PICO ALTO. 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/039 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Sugiro a reabertura do atalho de pé posto de acesso ao Pico Alto (ex. 
com cordas a delimitar o percurso, para proteger a área). 
 
Muito Obrigado 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/040 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Considero importante a reabertura do Trilho do Pico Alto. 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/041 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Estou literalmente de acordo. É sem dúvida um ponto turístico e de 
interece para a freguesia, como os trilos estão em vouga, não vejo 
porque não! 
 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/042 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Penso que podia ser um grande trilho. 
E mais um ponto de referência para a ilha e para os Terceirenses. 
Principalmente para os agualvenses. 
 
Cumprimentos Valério Câmara 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/043 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Numa altura que tanto se protegem trilhos não faz sentido manter 
este fechado. A abertura desse trilho da conhecimento da sua 
existência da freguesia. Cria orgulho coletivo. Só se ama e protege o 
que se conhece. Obrigada 
 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/044 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Reabertura do trilho do Pico Alto 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/045 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Reabrir o trilho do pico alto 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/046 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD  

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Reabrir e tornar num trilho oficial, a subida ao pico alto. 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/047 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Acho que sim, deve-se voltar abrir o trilho! 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/048 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Reforço a vontade de REABRIR O TRILHO DO PICO ALTO. 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/049 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Já fiz este trilho várias vezes umas sozinho outras acompanhando, é 
um lugar fantástico com uma vista fenomenal um monumento 
natural da freguesia da Agualva que merece estar aberto ao público 
e a quem nos visita 
 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/050 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Bom dia, 
venho por este meio pedir a REABRETURA do Trilho do Pico Alto.  
Ter a oportunidade de : 
- Valorizado o que é nosso; 
- usufruindo da pura natureza; 
- criando laços com as próximas gerações de respeito pela natureza; 
- dar oportunidade a empreendedores na área da turismo/ natureza; 
- dar a conhecer ao mundo a riqueza natural . 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/051 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

Contato Informação ocultada ao abrigo do RGPD 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

 
Reabertura do Trilho do Pico Alto. 

Será incluída no Plano de Gestão a 

medida “M8.35. Realização de estudo 

para levantamento do traçado do 

trilho Agualva-Pico Alto e aferição dos 

impactos e das medidas necessárias 

para a abertura do trilho.”, para se 

elaborar a proposta de trilho oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 
SRAAC/DP/PG-PNTER/052 

      
X Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
 E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Direção Regional do Turismo 

Contato acoresturismo@azores.gov.pt 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações x 

  Ponderação sem alterações  

 

 

Síntese da Participação Resposta 

1-No que diz respeito aos anteprojetos dos Decretos 
Regulamentares Regionais, estes seguem o mesmo modelo dos 
PGPNI já publicados, nomeadamente das ilhas do Faial, Pico e São 
Miguel. Neste sentido e conforme discutido na última reunião do 
GT, sobre a aplicação das politicas de conservação e gestão do 
ordenamento do território previstas nos regulamentos, no que em 
particular diz respeito aos empreendimentos turísticos das 
tipologias de Turismo no Espaço Rural e de Turismo de Habitação, e 
de modo a manter a mesma coerência, fará sentido que nas 
restantes ilhas se apliquem os mesmos pressupostos, pelo que nada 
mais há a acrescentar sobre esta matéria. 
Recorda-se que qualquer nova proposta/alteração de trilhos 
necessita de aprovação da Comissão de Acompanhamento dos 
Percursos Pedestres, conforme estabelece o artigo 2º. Do Regime 
Jurídico dos Percursos Pedestres da Região Autónoma dos Açores, o 
Decreto Legislativo Regional n.º30/2012/A, de 3 de julho. 
 
2-Identifica-se o “aumento crescente da pressão turística” como 
sendo um ponto fraco, na análise SWOT da ilha Terceira. Conforme 
exposto anteriormente, não entende esta Direção Regional que o 
turismo possa ser considerado uma fraqueza aos Parques Naturais 
de ilha 
 
3-Nas medidas de gestão é identificada a medida M8.43 Criação de 
miradouro rústico. Ora, sendo este o miradouro proposto TER MP1 
Miradouro da Fajã da Alagoa 2, solicita-se mais esclarecimentos 
quanto ao termo “rústico”, uma vez que entende-se que o mesmo é 
bastante ambíguo, sugerindo-se, como tal, a retirada dessa 
terminologia, mantendo-se apenas a designação de “miradouro” 

1-Confirma-se a informação 
apresentada, de que as tipologias de 
TER e TH terão de cumprir a política 
de conservação e gestão do 
ordenamento do território e o 
regulamento previsto para este Plano 
de Gestão, e que qualquer novo 
percurso pedestre ou alteração a um 
existente será realizada através da 
Comissão de Acompanhamento dos 
Percursos Pedestres. 
 
2-Será retirado o “aumento 
crescente da pressão turística” como 
ponto fraco, na análise SWOT. 
 
3-Será retirado o termo “rústico” 
conforme proposto para a medida 
M8.43 na UOG TER10.01, ficando 
apenas “Criação de miradouro”.  

 

Referência 
ENT-SRAAC-2021-13456_ 

      
 Formulário online   Formulário em papel   Contato telefónico 

        
x E-mail       

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor


RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DAS 

ÁREAS TERRESTRES DO PARQUE NATURAL DA ILHA TERCEIRA 

30 de junho a 10 de agosto de 2021 

http://ot.azores.gov.pt/ot/1245/planos-gestao-das-at-dos-pni-sma-ter-gra-sjo-pic-flo-cor  

 

Nome Câmara Municipal de Angra do Heroísmo 

Contato angra@cmah.pt 

 

Esclarecimento/ dúvida  

  Ponderado com alterações  

  Ponderação sem alterações x 

 

 

Síntese da Participação Resposta 

1.Salvaguarda nas Plantas de Condicionantes as restrições que se 
impõem junto das captações de água para abastecimento público e 
respetivas zonas de proteção; 
2.Dentro das áreas de intervenção do PGPNIT e de acordo o 
Programa de Execução (anexo IV do Relatório Técnico): 
a) Ponto 5.8.1 - Objetivos de gestão da Área Protegia para a Gestão 
de Habitats ou Espécies da Matela (TER08). Ressalvamos que, tendo 
o Município adquirido já alguns dos terrenos que compreendem 
esta área classificada, é de toda a conveniência uma ação 
concertada entre a CMAH e o PNIT, com vista a definir objetivos e 
estratégias comuns; 
b) Vimos a proposta de Manutenção dos miradouros da zona NO da 
ilha, embora, na generalidade, careçam mais de beneficiações do 
que propriamente manter o que existe; 
c) Parecem-nos adequados os objetivos de proteção e manutenção 
da situação existente, na proposta de intervenção para a Área 
Protegida de Gestão de Recursos da Caldeira de Guilherme Moniz 
(TER14), visando o uso sustentável dos recursos, sendo para a 
autarquia de particular importância a recarga dos aquíferos 
existentes no subsolo da caldeira. 
3.Em colaboração com o Município, criação de um miradouro no 
topo do Morião, nos terrenos já adquiridos; 
4. Objetivo que seja criada uma plataforma de observação sobra a 
falésia do Farol da Serreta, sobre a pequena baía que aí se 
desenvolve. Projeto em curso com o Município e Ordem dos 
Arquitetos; 
5.Melhorar a capacidade de visitação no Pico Matias Simão; 
6.Esclarecer as questões urbanísticas do troço urbano ente a Cova 
da Serreta e o lugar à Vila (Serreta). 

1. As captações de água para 
abastecimento público e respetivas 
zonas de proteção estão 
representadas na Plantas de 
Condicionantes. 
2. a) Serão concertadas entre o PNIT 
e a CMAH as ações nas propriedades 
do município. 
b) Irá manter-se no plano como 
manutenção, mas caso a caso poderá 
verificar-se a necessidade de 
beneficiação, e será articulado com 
as entidades competentes. 
3. Não será colocado no plano de 
gestão nesta fase por não estar ainda 
definida a localização exata.  
4. Não será colocado no plano, 
aguarda-se o projeto em curso para 
análise e parecer da tutela de 
Ambiente. 
5. Será articulado com o município 
que tipo de melhoria pretendem ver 
executada. 
6. Parece-nos que esse troço está 
fora da área de PNI, pelo que se 
solicita ao município informação 
sobre quais as questões urbanísticas 
pretende ver esclarecidas. 

 

Referência 
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3. Síntese das alterações 

Na sequência do mencionado no ponto anterior, as alterações a introduzir na 

Versão Final do PGATPNITER, na decorrência da ponderação da Discussão 

Pública, terão repercussões no Relatório Técnico e na Planta de 

Condicionantes, conforme abaixo apresentado. 

 

Relatório Técnico 

- Foi retirado o “aumento crescente da pressão turística” como ponto fraco, na 

análise SWOT - Página15. 

- Foi incluída na UOG TER02.01 “Biscoito da Ferraria e Pico Alto”, a medida 

“M8.35. Realização de estudo para levantamento do traçado do trilho Agualva-

Pico Alto e aferição dos impactos e das medidas necessárias para a abertura 

do trilho.”, para se elaborar a proposta de trilho oficial - Página 41. 

- Foi retirado o termo “rústico” conforme proposto na medida M8.43 na UOG 

TER10.01 “Zonas costeira e de falésia”, ficando apenas “Criação de miradouro” 

- Página 61. 

- Foram retiradas do quadro 2.1 do Anexo "Espécies de flora com interesse para 

a conservação da natureza nas áreas protegidas do Parque Natural da 

Terceira", as espécies Amaranthus retroflexu, Conyza bonariensis, Cynodon 

dactylon, Cyperus esculentus, Dactylis glomerata, Ipomoea indica e Pteridium 

aquilinum. 

 

- Foi alterada no quadro 2.1 do Anexo "Espécies de flora com interesse para a 

conservação da natureza nas áreas protegidas do Parque Natural da Terceira", 

a espécie Serapias cordigera, para Serapias cordigera subsp. azorica. 

 

- Foram aditadas ao quadro 2.1 do Anexo "Espécies de flora com interesse para 

a conservação da natureza nas áreas protegidas do Parque Natural da 

Terceira", as espécies Platanthera pollostantha, Asplenium marinum, Asplenium 

scolopendrium, Ceradenia jungermanioides, Diplazium caudatum e Palhinhaea 

cernua. 

 

Planta de Condicionantes 

- Foi retificada a Planta de Condicionantes de forma a incluir a área de Reserva 

Ecológica correta. 
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