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1. NOTA INTRODUTÓRIA 

 

 

O presente documento corresponde ao 1º Relatório de Avaliação do Plano de Ordenamento da 

Bacia Hidrográfica da Lagoa das Furnas (POBHLF) referente ao ano de 2009, e constitui o 

primeiro passo para promover a permanente avaliação da adequação e concretização da 

disciplina consagrada neste Plano Especial de Ordenamento do Território (PEOT).  

 

De uma forma geral, este relatório pretende avaliar e monitorizar a eficiência do POBHLF, 

através da verificação do cumprimento dos projectos e acções definidos no Programa de 

Execução e no Plano de Financiamento e de outras acções realizadas naquela bacia hidrográfica, 

bem como a sua eficácia, através da análise da sustentabilidade dos resultados obtidos perante 

os objectivos principais que moldaram a elaboração do Plano. 

 

Os objectivos específicos deste documento são a avaliação do impacte do modelo de 

intervenção do POBHLF no sistema biofísico, na qualidade da água e na ocupação do solo; a 

garantia da implementação dos projectos e acções do POBHLF e de outras realizadas na 

respectiva bacia hidrográfica, mediante a análise do seu grau de concretização física, temporal e 

financeira; a averiguação do grau de resposta do sistema natural face aos projectos e acções 

definidos no Plano; a análise do grau de ajustamento do regulamento do POBHLF aos seus 

objectivos globais, bem como às respectivas linhas de orientação; a verificação do desempenho 

deste Instrumento de Gestão Territorial (IGT); a identificação dos aspectos conducentes à 

alteração ou revisão do POBHLF e, por fim, a disponibilização da informação necessária para a 

alteração dos projectos definidos neste PEOT. 

 

O 1º Relatório de Avaliação do POBHLF foi elaborado pelo Observatório do Território e do 

Urbanismo (OTU) da Direcção de Serviços do Ordenamento do Território (DSOT), em 

colaboração com a Direcção de Serviços dos Recursos Hídricos (DSRH), no que diz respeito à 

análise da qualidade da água da lagoa das Furnas, e com a Sociedade de Promoção e Gestão 

Ambiental, S.A (SPRAçores), enquanto entidade responsável pela implementação deste IGT. 
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2. ENQUADRAMENTO LEGAL 
 

 

A elaboração do POBHLF decorreu ao abrigo do disposto no Regime Jurídico dos Instrumentos 

de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na 

altura, alterado pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro1, adaptado à Região 

Autónoma dos Açores pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2000/A, de 23 de Maio, alterado 

pelo Decreto Legislativo Regional n.º 11/2002/A, de 11 de Abril, republicado pelo Decreto 

Legislativo Regional n.º 38/2002/A, de 3 de Dezembro, e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 

24/2003/A, de 12 de Maio2. Para além disso, a elaboração deste PEOT decorreu ao abrigo das 

disposições relativas à classificação, protecção e exploração das albufeiras de águas públicas, 

constantes do Decreto-Lei n.º 502/71, de 18 de Novembro, do Decreto Regulamentar n.º 2/88, 

de 20 de Janeiro (que classifica as albufeiras de águas públicas de serviço público), alterado 

pelos Decretos Regulamentares n.os 37/91, de 23 de Julho e 33/92, de 2 de Dezembro e pelo 

Decreto-Lei n.º 151/95, de 24 Junho3 e, ainda, da Resolução n.º 154/2000, de 12 de Outubro, 

que manda proceder à elaboração do POBHLF. Salienta-se que a lagoa das Furnas foi classificada 

como massa de água protegida e o presente Plano considerado um IGT importante para a 

concretização destes desígnios de protecção. 

 

Passados mais de quatro anos da entrada em vigor do POBHLF, considera-se fundamental 

proceder à sua avaliação, dando cumprimento ao estipulado no artigo 144º do RJIGT, que 

determina que “As entidades responsáveis pela elaboração dos instrumentos de gestão 

territorial promovem a permanente avaliação da adequação e concretização da disciplina 

consagrada nos mesmos (…)”. 

 

Acrescenta-se que o Plano Regional Anual para 2009 menciona que “Para a avaliação e 

monitorização dos Instrumentos de Gestão Territorial, deverão ser elaborados Relatórios de 

Avaliação da Implementação (…) dos Planos de Ordenamento das Bacias Hidrográficas em vigor” 

e que o Plano 2009-2012 da Direcção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos 

Hídricos identifica uma acção relativa à “Elaboração de Relatórios de Avaliação da 

Implementação dos Planos de Ordenamento das Bacias Hidrográficas em vigor”. 

 

No que concerne ao POBHLF, o próprio diploma de aprovação, o Decreto Regulamentar Regional 

n.º 2/2005/A, de 15 de Fevereiro, define que “A eficiência e a eficácia do POBHLF devem ser 

objecto de acções de avaliação anuais (…), das quais constará, obrigatoriamente, um relatório 

cujas conclusões serão tidas em conta na decisão de revisão do Plano”. O mesmo diploma 

estipula, ainda, que ”A execução do Plano deve ser acompanhada de acções de monitorização 

(…), cujo resultado deve ser objecto de um relatório bienal”. 

 

 

                                                           

1 O RJIGT foi, ainda, alterado pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro e pela Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro. 
2
 A adaptação do RJIGT à Região foi, ainda, alterada e republicada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 43/2008/A, de 8 de Outubro. 

3
 Os diplomas que classificam as albufeiras de águas públicas de serviço público foram revogados pelo Decreto-Lei n.º 107/2009, de 

15 de Maio. 
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Para efeitos de avaliação, e de acordo com o exigido na legislação em vigor, importa referir que 

o POBHLF é constituído pelos seguintes elementos fundamentais: 

 

� regulamento, constante do anexo III do diploma acima mencionado e apresentado no 

anexo relativo ao ponto 2; 

� planta de síntese à escala 1:5.000, cuja reprodução consta da carta 1-2 do anexo relativo 

ao ponto 2; 

� planta de condicionantes à escala 1:5.000, cuja reprodução consta da carta 2-2 do anexo 

relativo ao ponto 2. 

 

Para além disso, o POBHLF é acompanhado pelo Modelo de Intervenção e respectivos suportes 

de programação e financiamento, isto é, o Programa de Execução, o Plano Financiamento e o 

Plano de Arborização, bem como pelo Sistema de Avaliação e Monitorização. 
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3. METODOLOGIA 
 

 

O 1º Relatório de Avaliação do POBHLF, referente ao ano de 2009, encontra-se estruturado em 

diversos pontos, no final dos quais se apresentam as suas principais notas conclusivas. Para além 

da nota introdutória (ponto 1) e do enquadramento legal (ponto 2), este relatório começa por 

articular as Grandes Linhas de Orientação (GLO) do POBHLF com os principais objectivos e 

estratégias dos restantes IGT, bem como de outros planos e documentos com repercussões na 

bacia hidrográfica da lagoa das Furnas (ponto 4). 

 

Posteriormente, no ponto correspondente à avaliação dos usos e actividades na área de 

intervenção do Plano (ponto 5), é efectuada uma análise sobre a pressão dos usos e actividades 

naquela bacia hidrográfica ao longo dos anos, sobretudo após a aprovação do POBHLF. 

 

Nos dois pontos seguintes (pontos 6 e 7) é, então, apresentada a avaliação da eficiência e da 

eficácia do POBHLF, isto é, a análise do grau de implementação dos projectos e acções definidos 

no POBHLF em termos temporais e financeiros e a análise da sustentabilidade dos resultados 

obtidos perante os principais objectivos que moldaram a elaboração do Plano. 

 

Para além da avaliação da eficiência e da eficácia do POBHLF, é apresentada (no ponto 8) a 

avaliação dos elementos fundamentais do Plano, designadamente do regulamento, da planta de 

síntese e da planta de condicionantes, de modo a analisar as principais dificuldades de aplicação 

regulamentar do POBHLF. No ponto 9 é apresentada a forma como decorreu a divulgação e a 

participação pública do processo de avaliação do POBHLF. 

 

Posto isto, e tendo por base os pontos anteriores, são apresentadas no ponto 10 as principais 

conclusões do processo de avaliação do POBHLF e, por fim, a justificação dos seus mecanismos 

de alteração (ponto 11). 

 

Importa salientar que, dada a complexidade e o volume de informação relativos à metodologia 

específica de cada um dos pontos anteriormente referidos, foi elaborado em simultâneo com 

este relatório um outro documento que contempla as notas de apoio ao 1º Relatório de 

Avaliação do POBHLF, as quais serão completadas com as notas de apoio ao 1º Relatório de 

Avaliação do Plano de Ordenamento da Bacia Hidrográfica da Lagoa das Sete Cidades 

(POBHLSC), dando origem a um documento final intitulado “Notas de Apoio ao 1º Relatório de 

Avaliação dos Planos de Ordenamento das Bacias Hidrográficas das Lagoas dos Açores”. 
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4. ARTICULAÇÃO DO POBHLF COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 
TERRITORIAL 

 

 

Com o intuito de avaliar o nível de correlação das GLO do POBHLF com os principais objectivos e 

estratégias dos restantes IGT, bem como de outros planos e documentos que têm repercussões 

naquela bacia hidrográfica, apresenta-se neste ponto do relatório a identificação das principais 

referências de cada um deles com relevância para a avaliação do POBHLF. 

 

Salienta-se que o principal objectivo deste PEOT é compatibilizar os usos e actividades com a 

protecção e valorização ambiental da bacia hidrográfica da lagoa das Furnas e recuperar a 

qualidade da água da lagoa, sendo as suas GLO as seguintes: 

 

� reduzir as cargas afluentes à lagoa (nutrientes e caudal sólido); 

� aumentar a biodiversidade; 

� minimizar os riscos geotécnicos; 

� salvaguardar a sustentabilidade dos rendimentos; 

� diversificar e consolidar a base económica local; 

� promover os valores locais. 

 

No que concerne aos outros IGT, importa desde logo fazer referência ao Plano Regional do 

Ordenamento do Território dos Açores (PROTA), instrumento de desenvolvimento territorial, 

de natureza estratégica, cuja proposta foi aprovada pela Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores, aguardando publicação, à data de elaboração do presente ponto do 

relatório. Este plano pretende traduzir, em termos espaciais, os grandes objectivos de 

desenvolvimento económico-social sustentáveis formulados para a Região, bem como 

estabelecer as medidas de articulação, a nível regional, das políticas estabelecidas no Programa 

Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) e nos Planos Sectoriais (PS) 

preexistentes ou em elaboração, e das políticas e medidas de relevância regional contidas nos 

PEOT e nos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), culminando no objectivo 

de servir de quadro de referência para a elaboração de PEOT, Planos Intermunicipais de 

Ordenamento do Território (PIMOT) e PMOT. 

 

Tal como referido nas “Notas de Apoio ao 1º Relatório de Avaliação dos Planos de Ordenamento 

das Bacias Hidrográficas das Lagoas dos Açores”, o anexo relativo ao ponto 4 contém a tabela 

4.A. com a articulação das medidas do PROTA patentes quer no modelo territorial, quer nas 

normas orientadoras do uso, ocupação e transformação do território, com as GLO do POBHLF. 

De uma forma geral, podemos dizer que as medidas do PROTA com repercussões na bacia 

hidrográfica da lagoa das Furnas se coadunam com as GLO do POBHLF. 

 

Importa referir que a proposta deste plano regional do ordenamento do território prevê, na sua 

articulação com os outros IGT, a necessidade da concretização das medidas previstas nos Planos 

de Ordenamento das Bacias Hidrográficas das Lagoas (POBHL) em vigor, em compatibilização 

recíproca com o PROTA. Para além disso, no que concerne à estrutura de acompanhamento, 
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monitorização e avaliação do PROTA, encontra-se previsto o desenvolvimento de um sistema de 

monitorização e avaliação composto pelos indicadores de cada um dos sistemas estruturantes 

daquele plano, bem como pelos principais indicadores dos sistemas de monitorização definidos 

nos PEOT da Região. 

 

Com vista à representação das normas orientadoras do uso, ocupação e transformação do 

território definidas no PROTA para a bacia hidrográfica da lagoa das Furnas, foi preparada, em 

ambiente SIG, a carta 1-5 que consta do anexo relativo ao ponto 4, e cuja articulação com a 

planta de síntese do POBHLF é a seguinte: 

 

 

 
 

Figura 4.1 – Articulação da planta de síntese do POBHLF (esquerda) com o modelo territorial do PROTA (direita) 

 

Para a bacia hidrográfica da lagoa das Furnas, o modelo territorial do PROTA define um conjunto 

de orientações que se prendem com a realização de acções que promovam a sua valorização e 

protecção ambiental.  

 

Da análise da cartografia acima apresentada é possível concluir que, em ambos os IGT, a 

delimitação da bacia hidrográfica da lagoa das Furnas é coincidente. Contudo, há a observar que 

a delimitação geográfica das restantes orientações definidas no modelo territorial apresenta 

algumas discrepâncias comparativamente com as categorias de uso do solo definidas na planta 

de síntese do POBHLF. Apesar das discrepâncias observadas, importa interpretar as orientações 

definidas no modelo territorial do PROTA para a bacia hidrográfica da lagoa das Furnas.  
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Uma das apostas definidas no PROTA diz respeito à valorização prioritária de habitats, tendo em 

conta as áreas identificadas no Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000) da Região 

Autónoma dos Açores. No entanto, após articulação dos dois instrumentos de planeamento, 

verifica-se que a bacia hidrográfica da lagoa das Furnas não se encontra abrangida por qualquer 

classificação da Rede Natura 2000, mas sim, da Rede Regional de Áreas Protegidas dos Açores 

(RRAPA). Apesar desta discrepância, o modelo territorial do PROTA justifica essa aposta tendo 

por base o facto de a bacia hidrográfica da lagoa das Furnas ser uma área nuclear de 

conservação. 

 

O PROTA define, ainda, a aposta na reconversão prioritária para sistemas naturalizados das 

áreas de pastagem localizadas em solos sem qualquer aptidão agrícola (classe VII da carta de 

capacidade de uso do solo do Arquipélago). No entanto, de acordo com a planta de síntese do 

POBHLF, essas áreas de reconversão prioritária encontram-se sobrepostas com categorias de 

espaço definidas como áreas florestais de produção e áreas florestais de protecção.  

 

No que diz respeito aos sistemas produtivos, o modelo territorial do PROTA classifica algumas 

das áreas da bacia hidrográfica da lagoa das Furnas como agrícolas, as quais são constituídas por 

solos da Reserva Agrícola Regional (RAR) e por solos de classe I, II, III e IV (uso arável). Ao 

procedermos à articulação do PROTA com o POBHLF, conclui-se que o sistema agrícola definido 

no primeiro, apenas coincide com os espaços agrícolas do segundo na zona sudeste da bacia 

hidrográfica da lagoa das Furnas.  

 

Há, ainda, a referir a inserção da bacia hidrográfica da lagoa das Furnas em outras “estruturas 

ecológicas” definidas no modelo territorial, que abrangem os sistemas biofísicos e os recursos 

territoriais mais significativos, e dos quais se destaca o sistema hídrico (superficial e 

subterrâneo). 

 

Passando agora para os PS, importa referir que o Plano de Ordenamento Turístico da Região 

Autónoma dos Açores (POTRAA), publicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 38/2008/A, de 

11 de Agosto, e parcialmente suspenso pelo Decreto Legislativo Regional n.º 13/2010/A, de 7 de 

Abril, tem como principal objectivo definir os vectores de uma actuação preventiva e 

estratégica, orientadora do planeamento municipal, e as intervenções sectoriais da 

Administração, com o intuito de salvaguardar a sustentabilidade ambiental e o ordenamento do 

território, estruturar o desenvolvimento turístico e assegurar a compatibilização e diversificação 

de usos e actividades, bem como ponderar as necessidades e interesses de diversos âmbitos e 

naturezas. 

 

À semelhança do efectuado para o PROTA, no anexo relativo ao ponto 4 é apresentada a tabela 

4.B. com a relação entre algumas das medidas do POTRAA que podem ter implicações na bacia 

hidrográfica da lagoa das Furnas e as GLO do POBHLF. Em termos de objectivos, linhas 

estratégicas, implicações sobre o sistema produtivo e plano de intervenção, podemos dizer que 

este PS se articula com as GLO do POBHLF, sobretudo no que diz respeito à diversificação e 

consolidação da base económica local e à protecção dos valores locais. 
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Acrescenta-se que o diploma de aprovação do POTRAA refere que, aquando da sua elaboração, 

o POBHLF foi consultado, de forma a assegurar ao máximo a respectiva compatibilização. Para 

além disso, é mencionado que o POTRAA, ao proteger as bacias hidrográficas das lagoas e alguns 

ecossistemas fundamentais, integrando-os nos espaços ecológicos de maior sensibilidade, 

respeita as linhas de orientação do Plano Regional da Água (PRA), no que concerne à ocupação 

turística: proteger a qualidade da água; proteger os recursos naturais; prevenir e minorar riscos 

associados a fenómenos hidrológicos extremos e a acidentes de poluição; e articular o 

ordenamento do território com o ordenamento do domínio hídrico. 

 

Em termos de cartografia, a carta 2-5, constante do anexo relativo ao ponto 4, representa o 

modelo de organização do território definido pelo POTRAA, e cuja articulação com a planta de 

síntese do POBHLF é a seguinte: 

 

 
 

Figura 4.2 – Articulação da planta de síntese do POBHLF (esquerda) com o modelo de organização do território do 

POTRAA (direita) 

 

Da análise global da articulação do POBHLF com o POTRAA, conclui-se que a delimitação da 

bacia hidrográfica da lagoa das Furnas não é coincidente em ambos os instrumentos de 

planeamento.  

 

Ao nível do modelo de organização do território do POTRAA, observa-se que a maior parte da 

bacia hidrográfica da lagoa das Furnas se encontra inserida em espaços ecológicos de maior 

sensibilidade, os quais englobam zonas de risco de erosão, o biótopo da lagoa das Furnas e a 
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bacia hidrográfica. De acordo com este PS, nestes espaços a prioridade estratégica é baixa, 

tendo em conta a sua sensibilidade e necessidade de preservação. Esta unidade de organização 

territorial caracteriza-se pelas suas especificidades biológicas e ecológicas, que condicionam a 

ocupação do solo. Segundo o POTRAA, estas zonas têm um grande potencial de venda de 

produtos turísticos e baixa apetência para a ocupação. No que concerne às unidades de 

alojamento existentes, define que as mesmas devem decorrer da recuperação e valorização de 

casas preexistentes ou outras formas de turismo de natureza. 

 

Por fim, há a observar que uma pequena parte da bacia hidrográfica da lagoa das Furnas se 

encontra, ainda, inserida em espaços rurais e outros não diferenciados, nos quais se incluem 

todos os espaços rurais e naturais não classificados, bem como outros de ocupação humana 

diferente da urbana e turística. Estes espaços têm como funções principais o suporte às 

actividades turísticas menos convencionais, em que a vivência e o contacto directo com as 

realidades naturais e humanas das áreas de acolhimento são privilegiados. 

 

Outro dos PS em vigor na Região, e cuja área de intervenção também abrange a bacia 

hidrográfica da lagoa das Furnas, é o Plano Estratégico de Gestão de Resíduos dos Açores 

(PEGRA), publicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 10/2008/A, de 12 de Maio, que visa 

contribuir para a implementação de infra-estruturas tecnológicas, que assegurem a qualidade 

do serviço e a protecção ambiental, encorajando a eco-eficiência do sector empresarial e 

promovendo a sustentabilidade económico-financeira do sistema de gestão de resíduos.  

 

Não foi estabelecida uma correlação mais detalhada entre as medidas previstas no PEGRA e as 

GLO do POBHLF, uma vez que este PS apenas refere no seu diploma de aprovação que as infra-

estruturas indicadas no PEGRA não devem figurar nas lagoas classificadas como vulneráveis e 

outras zonas de protecção ambiental. 

 

Tendo em conta que o regulamento do PEGRA é omisso quanto à existência de cartografia 

temática de apoio ao mesmo, não foi possível analisar a sua articulação com o POBHLF. 

 

Ainda no âmbito dos IGT, importa salientar a proposta do Plano Director Municipal (PDM) de 

Povoação na sua versão disponível na fase de discussão pública. Este instrumento de 

planeamento municipal, não aprovado aquando da elaboração do presente ponto do relatório, 

pretende definir as linhas gerais de política do ordenamento físico e de gestão urbanística do 

território do concelho da Povoação.  

 

A tabela 4.C. do anexo relativo ao ponto 4 apresenta a relação existente entre os objectivos do 

PDM, e de algumas das suas medidas de programação e execução que têm repercussões na 

bacia hidrográfica da lagoa das Furnas, com as GLO do POBHLF as quais, na sua generalidade, se 

relacionam. 

 

Salienta-se que a proposta do PDM menciona a compatibilização e implementação deste com os 

IGT e demais legislação geral e especial em vigor, nomeadamente com o POBHLF. 
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Não obstante esta análise comparativa em termos de objectivos e estratégias, e considerando a 

importância de articulação das medidas previstas no PDM com as definidas no diploma de 

aprovação do POBHLF, é apresentada no ponto 8. Avaliação dos elementos fundamentais do 

POBHLF uma análise mais pormenorizada entre estes dois IGT ao nível dos seus elementos 

fundamentais. 

 

A cartografia representativa da articulação da planta de síntese do POBHLF com a planta de 

ordenamento do PDM de Povoação, que se encontra representada na carta 3-5 do anexo 

relativo ao ponto 4, é a seguinte: 

 

 
 

Figura 4.3 – Articulação da planta de síntese do POBHLF (esquerda) com a planta de ordenamento do PDM de 

Povoação (direita) 

 

Da análise global da cartografia do POBHLF e do PDM é possível concluir que a delimitação da 

área de intervenção do POBHLF é coincidente em ambas as plantas. Observa-se, ainda, que o 

PDM de Povoação não abrange totalmente a área de intervenção do POBHLF, uma vez que esta 

também se encontra abrangida por uma parte do concelho de Vila Franca do Campo. 

 

Em termos de uso do solo, existe uma clara conformidade entre as categorias de espaço 

definidas em ambos os IGT. 

 

No que concerne à área da bacia hidrográfica da lagoa das Furnas que se encontra abrangida 

pelo PDM de Vila Franca do Campo, a mesma encontra-se classificada, por esse PMOT, como 
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espaços agrícolas e florestais, o que não coincide exactamente com o definido no POBHLF, que a 

classifica como áreas florestais. 

 

Para além dos IGT anteriormente descritos, importa, ainda, analisar outros instrumentos de 

planeamento, cujas áreas de intervenção abrangem a bacia hidrográfica da lagoa das Furnas, 

como é o caso do Plano Regional da Água (PRA), aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 

19/2003/A, de 23 de Abril. Este é um instrumento de planeamento de recursos hídricos, de 

natureza estratégica e operacional, que consagra os fundamentos e as grandes opções da 

política dos recursos hídricos para a Região. 

 

Tal como elaborado para os IGT, o anexo relativo ao ponto 4, apresenta a tabela 4.D. com a 

articulação das orientações estratégicas do PRA e de algumas medidas ao nível da programação, 

com as GLO do POBHLF, as quais, na sua totalidade se coadunam. 

 

É referido no diploma de aprovação do PRA que as entidades públicas responsáveis pela 

elaboração e aprovação dos IGT devem desenvolver e aplicar o quadro estratégico do PRA. 

 

Com vista à análise do presente instrumento de planeamento, procedeu-se à preparação da sua 

cartografia, a qual se apresenta na carta 4-5 do anexo relativo ao ponto 4. Para além disso, foi 

efectuada uma análise da sua articulação com a planta de síntese do POBHLF. 

 

Após a análise comparativa dos dois extractos cartográficos, apresentados na figura seguinte, 

conclui-se que a configuração do limite de bacia hidrográfica constante do POBHLF não é 

totalmente coincidente com a do PRA, apresentando algumas discrepâncias nomeadamente na 

zona sudeste da bacia.  

 

No que concerne à carta do PRA, esta apresenta as diferentes categorias de recursos hídricos, 

identificando as suas componentes superficiais e subterrâneas. Relativamente às águas 

superficiais da bacia hidrográfica da lagoa das Furnas, há a referir que as mesmas integram o 

plano de água, a bacia hidrográfica (MIE39) e a rede hidrográfica. Tendo por base os dados 

referenciados no PRA, o plano de água e a bacia hidrográfica têm, respectivamente, 1,86 km2 e 

12,45 km2. Por outro lado, e com vista à obtenção do valor da extensão da rede hidrográfica, 

procedeu-se ao seu cálculo, em ambiente SIG, e cujo resultado foi de, aproximadamente, 50,47 

km. Importa, ainda, salientar que a rede hidrográfica constante do PRA possui algumas 

diferenças de configuração quando comparada com a do POBHLF. Ainda no que respeita à bacia 

hidrográfica da lagoa das Furnas, considera-se pertinente a referência ao facto de a mesma 

possuir uma extensão de 29,1 km2 (a mais extensa da Região), uma altitude máxima de 280 m, 

uma profundidade média de 6,9 m e um volume de água de 13,592 m3 (DROTRH, 2001). 
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Figura 4.4 – Articulação da planta de síntese do POBHLF (esquerda) com a carta dos recursos hídricos do PRA (direita) 

 

No que diz respeito à categoria de águas subterrâneas, há a referir que a bacia hidrográfica da 

lagoa das Furnas se encontra inserida no sistema aquífero das Furnas, e abrange seis das 

nascentes a ele associadas.  

 

Outro instrumento de planeamento com repercussões na área de intervenção do POBHLF é a 

Rede Regional de Áreas Protegidas dos Açores (RRAPA), publicada pelo Decreto Legislativo 

Regional n.º 15/2007/A, de 25 de Junho, que procede à revisão da Rede Regional de Áreas 

Protegidas da Região Autónoma dos Açores e determina a reclassificação das áreas protegidas 

existentes. No anexo relativo ao ponto 4 é apresentada a tabela 4.E. com a articulação existente 

entre os objectivos de gestão estabelecidos na RRAPA e as GLO do POBHLF. 

 

De acordo com o diploma acima referido, a RRAPA é constituída pela Rede Fundamental de 

Conservação da Natureza e pelas Áreas Protegidas. Por um lado, a Rede Fundamental de 

Conservação da Natureza abrange a Rede Natura 2000, a Reserva Ecológica (RE) e a RAR, e por 

outro, as Áreas Protegidas integram os Parques Naturais de Ilha (PNI) e os Parques Marinhos do 

Arquipélago dos Açores (PMA). 

 

Atendendo às diferentes tipologias de classificação acima apresentadas, procedeu-se à análise 

da incidência das mesmas sobre a bacia hidrográfica da lagoa das Furnas. Dessa análise, conclui-

se que a bacia hidrográfica da lagoa das Furnas apenas é abrangida pela RE, pela RAR e pelo 

Parque Natural de Ilha de São Miguel (PNISM). 
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Uma vez que, aquando da elaboração da RRAPA, o PDM de Povoação não se encontrava em 

vigor (situação que se manteve à data de elaboração deste ponto do relatório), este 

instrumento de planeamento assumiu as delimitações da RE e da RAR identificadas na planta de 

condicionantes do POBHLF. Por este facto, considerou-se desnecessária a elaboração de 

cartografia temática representativa da sua sobreposição. 

 

Por fim, no que concerne ao Parque Natural da Ilha de São Miguel (PNISM), publicado pelo 

Decreto Legislativo Regional n.º 19/2008/A, de 8 de Julho, o mesmo constitui a unidade de 

gestão das áreas protegidas da ilha de São Miguel e insere-se no âmbito da RRAPA acima 

mencionada. À semelhança dos documentos anteriores é apresentada, no anexo relativo ao 

ponto 4, a tabela 4.F. com a articulação das diversas medidas estabelecidas no PNISM com as 

GLO do POBHLF.  

 

O diploma de aprovação do PNISM determina que a Área de Paisagem Protegida das Furnas 

integra a área de intervenção do POBHLF e observa, cumulativamente, os dois regimes. Para 

além disso, refere que o PNISM é, obrigatoriamente, dotado de um Plano de Ordenamento de 

Área Protegida (POAP) com a natureza jurídica de PEOT, fixando os usos e o regime de gestão 

compatíveis com a utilização sustentável do território, em articulação com os demais IGT em 

vigor no seu âmbito territorial. 

 

De seguida, apresentam-se os extractos da planta de síntese do POBHLF e da carta simplificada 

do PNISM, que corresponde à carta 5-5 constante do anexo relativo ao ponto 4. 

 

Da análise da articulação da planta de síntese do POBHLF com a carta simplificada do PNISM, 

conclui-se que, de todas as categorias de áreas protegidas que o integram, apenas a Área de 

Paisagem Protegida abrange a bacia hidrográfica da lagoa das Furnas. No entanto, é possível 

observar que o seu limite não é coincidente com a delimitação da bacia hidrográfica definida no 

POBHLF. 
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Figura 4.5 – Articulação da planta de síntese do POBHLF (esquerda) com a carta simplificada do PNISM (direita) 

 

Neste ponto do relatório, importa ainda analisar o Plano Municipal de Emergência (PME) do 

Concelho de Povoação. Algumas das suas referências dizem respeito aos riscos existentes na 

bacia hidrográfica da lagoa das Furnas, pelo que a sua articulação com as GLO do POBHLF se 

encontra representada na tabela 4.G. do anexo relativo ao ponto 4. 

 

Assim, o PME (CMP, 2001) refere que o concelho da Povoação se situa numa área sismogénica 

marcada pela presença de estruturas tectónicas e diferentes sistemas vulcânicos, cujo 

enquadramento vulcanotectónico pode resultar num elevado perigo sísmico para todo o 

concelho. No que concerne ao risco vulcânico, refere ainda que, de acordo com os registos 

históricos, nos próximos 100 anos existe uma grande probabilidade de ocorrência de erupções 

intracaldeira no vulcão das Furnas. 

 

No que diz respeito ao risco de movimentos de massa, o PME salienta ainda que, devido à altura 

das encostas da bacia hidrográfica da lagoa das Furnas, e na eventualidade de ocorrerem 

deslizamentos, há um grande risco de entrada de massa sólida na lagoa e, consequente, 

galgamento da água com graves consequências para o local. Para além disso, menciona o risco 

de cheias e enxurradas que, aquando de precipitações intensas, poderão provocar o aumento 

do nível da água conduzindo a importantes descargas através da ribeira Amarela, único canal 

natural de escoamento da água da lagoa. 

 



 

27 

Considerando a importância de tornar perceptível e de fácil leitura o modo de articulação do 

POBHLF com os instrumentos de planeamento analisados ao longo deste ponto, apresenta-se a 

seguinte matriz de correlação que inclui, por um lado, as GLO do POBHLF, e por outro, cada um 

dos referidos documentos. O resultado apresentado através da respectiva simbologia decorre, 

tal como mencionado nas “Notas de Apoio ao 1º Relatório de Avaliação dos Planos de 

Ordenamento das Bacias Hidrográficas das Lagoas dos Açores”, da análise das diversas tabelas 

constantes do anexo relativo ao ponto 4. 

 
Tabela 4.1 – Matriz de correlação entre as GLO do POBHLF/ IGT e outros instrumentos de planeamento com 

repercussões na bacia hidrográfica da lagoa das Furnas 
 

POBHLF – GLO PROTA POTRAA PDM PRA RRAPA PNISM PME 

reduzir as cargas afluentes à lagoa ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ����  

aumentar a biodiversidade ☺☺☺☺ ���� ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  

minimizar os riscos geotécnicos ����  ���� ☺☺☺☺  ���� ☺☺☺☺ 
salvaguardar a sustentabilidade dos 

rendimentos 
☺☺☺☺ ���� ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ����  

diversificar e consolidar a base 

económica local 
☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  

promover os valores locais ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� 
 

☺☺☺☺ relação directa positiva    ���� relação indirecta positiva 

 

A leitura da tabela anterior permite constatar que as GLO do POBHLF se coadunam quer com os 

IGT, quer com os outros instrumentos de planeamento com repercussões na bacia hidrográfica 

da lagoa das Furnas, no que aos seus objectivos e estratégias diz respeito. Verifica-se que as GLO 

do POBHLF estão patentes em todos eles, quer através de uma relação directa positiva, quer 

através de uma relação indirecta positiva. De todos eles, o PRA é aquele que se relaciona, de 

uma forma directa e positiva, com todas as GLO estabelecidas no POBHLF. 

 

Constata-se, também, que a generalidade dos objectivos e estratégias do PROTA e do PDM se 

coadunam com a grande maioria das GLO do POBHLF, sendo que em ambos apenas não existe 

uma relação directa positiva com a minimização dos riscos geotécnicos. 

 

Importa, também, salientar a relação directa positiva verificada entre a maioria das GLO do 

POBHLF com os principais objectivos da RRAPA, com excepção da redução das cargas afluentes à 

lagoa e da minimização dos riscos geotécnicos, relativamente às quais não existe qualquer 

relação. Quanto ao PNISM, destaca-se a relação directa positiva com o aumento da 

biodiversidade, com a diversificação e consolidação da base económica local e com a promoção 

dos valores locais, sendo que com as restantes GLO do POBHLF se verificam relações indirectas 

positivas. 

 

No que concerne ao POTRAA, os seus objectivos e estratégias relacionam-se directamente, e de 

uma forma positiva, quer com a diversificação e consolidação da base económica local, quer 

com a promoção dos valores locais enquanto GLO do POBHLF. Para além disso, estabelece uma 

relação indirecta positiva com o aumento da biodiversidade e com a salvaguarda da 

sustentabilidade dos rendimentos. 
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Por último, o PME apenas estabelece uma relação directa positiva com a minimização dos riscos 

geotécnicos e uma relação indirecta positiva com a promoção dos valores locais. 

 

 

 

 

NOTAS CONCLUSIVAS 
 
 

• De uma forma geral, as medidas do PROTA patentes quer no modelo territorial, quer 
nas normas orientadoras do uso, ocupação e transformação do território com 
repercussões na bacia hidrográfica da lagoa das Furnas coadunam-se com as GLO do 
POBHLF, pese embora o facto de se registarem algumas discrepâncias na articulação 
da planta de síntese do POBHLF com a representação do modelo territorial do PROTA;  
 

• No que concerne ao POTRAA, designadamente aos seus objectivos, linhas 
estratégicas, implicações sobre o sistema produtivo e plano de intervenção, salienta-
se a sua articulação com as GLO do POBHLF, sobretudo no que diz respeito à 
diversificação e consolidação da base económica local e à protecção dos valores 
locais. Registam-se algumas discrepâncias na articulação da planta de síntese do 
POBHLF com a representação do modelo de organização do território do POTRAA na 
bacia hidrográfica da lagoa das Furnas;  
 

• Relativamente ao PEGRA, apenas há a salientar o facto de o seu diploma de 
aprovação mencionar que as infra-estruturas nele indicadas não devem figurar nas 
lagoas classificadas como vulneráveis e outras zonas de protecção ambiental; 
 

• Algumas das medidas de programação e execução constantes do PDM de Povoação, e 
que têm uma repercussão directa na bacia hidrográfica da lagoa das Furnas, se 
coadunam com as GLO do POBHLF. Verifica-se que, de uma forma geral, a planta de 
síntese do POBHLF se encontra em articulação com a planta de ordenamento do PDM; 
 

• No que diz respeito a outros instrumentos de planeamento, como o caso do PRA, 
importa salientar a articulação da totalidade das suas medidas ao nível da 
programação com as GLO do POBHLF. Contudo, e no que concerne à carta dos 
recursos hídricos do PRA, verificam-se algumas discrepâncias relativamente à planta 
de síntese do POBHLF; 

 
• Importa, também, referir a relação directa positiva verificada entre a maioria das GLO 

do POBHLF com os principais objectivos da RRAPA, com excepção da redução das 
cargas afluentes à lagoa e da minimização dos riscos geotécnicos, relativamente às 
quais não existe qualquer relação; 

 

• No caso do PNISM, há a registar a articulação das suas medidas com as GLO do 
POBHLF. Alguns aspectos da carta simplificada do PNISM não coincidem com a planta 
de síntese do POBHLF; 
 

• O PME encontra-se articulado com as GLO do POBHLF, no que concerne às medidas 
que dizem directamente respeito à bacia hidrográfica da lagoa das Furnas. 
 

• Em suma, verifica-se que as GLO do POBHLF estão patentes em todos os 
instrumentos de planeamento, quer através de uma relação directa positiva, quer 
através de uma relação indirecta positiva. De todos eles, o PRA é aquele que se 
relaciona de uma forma directa e positiva, com todas as GLO definidas no POBHLF. 
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5. AVALIAÇÃO DOS USOS E ACTIVIDADES NA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

 

 

O presente ponto do relatório tem como principal objectivo perceber a pressão dos usos e 

actividades na bacia hidrográfica da lagoa das Furnas ao longo dos anos, nomeadamente após a 

aprovação do POBHLF. Não obstante, consideramos importante apresentar, embora que de uma 

forma geral, a evolução desses usos e actividades em momento anterior ao POBHLF e, assim, 

melhor compreender as repercussões deste plano no território da bacia hidrográfica desde 

2005, ano da sua aprovação, até meados de 2009, data limite para a recolha de informação, tal 

como mencionado nas “Notas de Apoio ao 1º Relatório de Avaliação dos Planos de 

Ordenamento das Bacias Hidrográficas das Lagoas dos Açores”. 

 

Tomando por base o ano 2000, ano da criação da Secretaria Regional do Ambiente (SRA), actual 

Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM), verifica-se que, de acordo com o gráfico 5.1, 

apenas deram entrada na Direcção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos 

Hídricos (DROTRH) 2 pedidos de parecer para a bacia hidrográfica da lagoa das Furnas, tendo o 

mesmo ocorrido no ano seguinte. Em 2002, registou-se um aumento, tendo sido requeridos 8 

pareceres. 

 

 
Gráfico 5.1 – Número de pedidos de parecer inseridos na área de intervenção do POBHLF, entre 2000 e 2004 

 

No entanto, e tal como demonstrado no gráfico acima representado, cujos valores de origem 

constam da tabela 5.A. do anexo relativo ao ponto 5, o maior número de solicitações registou-

se nos anos de 2003 e 2004 (15 e 9 respectivamente), facto que se pode relacionar com a 

entrada em vigor da Resolução n.º 29/2003, de 27 de Março, que estabelece as medidas 

preventivas a observar no âmbito do processo de elaboração do POBHLF. A adopção de medidas 

de gestão da bacia hidrográfica da lagoa das Furnas, cujo prazo de vigência foi de 2 anos, teve 

como principal objectivo evitar a alteração das circunstâncias e condições existentes que 

pudessem comprometer, ou tornar mais difícil ou onerosa a execução daquele IGT, na altura em 

elaboração. Na sequência daquele diploma, quaisquer actos, intervenções ou acções relativas à 

ocupação, uso e transformação do solo que se pretendessem realizar ou desenvolver na área 

territorial de incidência das medidas preventivas e, independentemente, da respectiva natureza, 

estavam sujeitas a prévia autorização e a parecer vinculativo da DROTRH. 
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Analisando agora o período posterior à aprovação do POBHLF, representado no gráfico 5.2, bem 

como na tabela 5.B. do anexo relativo ao ponto 5, constata-se que, entre 2005 e 2009, o menor 

número de solicitações foi registado no ano de 2006 (14) tendo, a partir daí, aumentado 

gradualmente (16 em 2007 e 21 em 2008) até 2009, ano em que se verificou o maior número de 

pedidos de parecer (22), mesmo tendo em conta que apenas foram contabilizados os que deram 

entrada na DROTRH até 31 de Julho. Salienta-se que em 2005, ano de entrada em vigor do 

POBHLF, foram registados 17 pedidos de parecer. 

 

 
Gráfico 5.2 – Número de pedidos de parecer inseridos na área de intervenção do POBHLF, entre 2000 e 2009 

 

Considerando o acima exposto, podemos concluir que a entrada em vigor do POBHLF promoveu 

um aumento do número de pedidos de parecer, pelo facto das suas normas regulamentares 

estipularem a obrigatoriedade de todas as acções desenvolvidas na bacia hidrográfica da lagoa 

das Furnas ficarem sujeitas a análise e parecer prévio da DROTRH. 

 

Se desagregarmos os pedidos de parecer por tipologia, conforme apresentado no gráfico 5.3 e 

na tabela 5.C. do anexo relativo ao ponto 5, verifica-se que são as actividades de lazer no plano 

de água e suas margens as mais solicitadas (28%), logo seguidas das actividades de lazer fora do 

plano de água (26%) e da venda ambulante (24%). Por oposição, as actividades que registam 

menor número de solicitações dizem respeito a cortes de arvoredo (13%), operações 

urbanísticas (8%) e infra-estruturas (1%). 
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Gráfico 5.3 – Percentagem de pedidos de parecer inseridos na área de intervenção do POBHLF, por tipologia, entre 

2005 e 2009 

 

No que concerne aos diferentes tipos de pedidos de parecer por ano, representados no gráfico 

5.4, bem como na tabela 5.D. do anexo relativo ao ponto 5, é possível observar que, em 2005, o 

maior número de pedidos de parecer respeitou às actividades de lazer fora do plano de água (5), 

logo seguido dos pedidos de corte de arvoredo (4) e de venda ambulante (4), por oposição ao 

número de pedidos para realização de actividades de lazer no plano de água e suas margens (3) 

e ainda mais, ao número de pedidos de operações urbanísticas (1). 

 

 
 

Gráfico 5.4 – Frequência de pedidos de parecer inseridos na área de intervenção do POBHLF, por tipologia, entre 2005 

e 2009 

 

Em 2006, foram as actividades de lazer no plano de água e suas margens (4) e as actividades de 

lazer fora do plano de água (4) as mais solicitadas, ao contrário da venda ambulante (3) e das 

operações urbanísticas (2). Salienta-se que nesse ano, os pedidos relativos à realização de cortes 

de arvoredo foram os menos solicitados (1). 

 

Passando agora para o ano de 2007, verifica-se que a venda ambulante foi a actividade mais 

solicitada (6), por oposição às actividades de lazer no plano de água e suas margens (4) e às 
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actividades de lazer fora do plano de água (4). Também neste ano, os cortes de arvoredo foram 

os menos solicitados (2). 

 

Em 2008, o maior número de pedidos de parecer correspondeu às actividades de lazer no plano 

de água e suas margens (5), às actividades de lazer fora do plano de água (5) e à venda 

ambulante (5), ao contrário das operações urbanísticas (3) e dos cortes de arvoredo (2). Em 

relação a pedidos para a realização de infra-estruturas, este foi o único ano em que tal se 

registou (1). 

 

Relativamente ao ano de 2009, há a registar o elevado número de pedidos para actividades de 

lazer no plano de água e suas margens (9), por oposição às actividades de lazer fora do plano de 

água (5), à venda ambulante (4), aos cortes de arvoredo (3) e, ainda mais, às operações 

urbanísticas (1). 

 

De uma forma geral, podemos dizer que as actividades mais solicitadas ao longo dos anos na 

bacia hidrográfica da lagoa das Furnas são as de lazer no plano de água e suas margens, as de 

lazer fora do plano de água e a venda ambulante. Por seu turno, as menos solicitadas são os 

cortes de arvoredo, as operações urbanísticas e as infra-estruturas. 

 

Passando agora à espacialização e frequência dos pedidos de parecer acima referidos, há a 

salientar o seguinte: 

 

 
 

Figura 5.1 – Espacialização e frequência de pedidos de corte de arvoredo inseridos na área de intervenção do POBHLF, 

entre 2005 e 2009 
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Da análise da figura 5.1, bem como da carta 1-6 do anexo relativo ao ponto 5, é possível 

observar que os cortes de arvoredo solicitados entre 2005 e 2009 tiveram maior incidência na 

zona sul da lagoa. Destes pedidos, 1 foi inviabilizado, 1 foi condicionado, tendo os restantes 10 

sido viabilizados. Verifica-se, ainda, que numa determinada área foram solicitados pedidos de 

corte de arvoredo durante 3 anos consecutivos (2005, 2006 e 2007), enquanto noutra área 

foram solicitados 2 pedidos no mesmo ano (2005). 

 

Relativamente aos pedidos de actividades de lazer no plano de água e suas margens, entre 2005 

e 2009, cuja espacialização se encontra representada na figura 5.2., bem como na carta 2-6 do 

anexo relativo ao ponto 5, é possível observar a sua maior frequência nas zonas norte e sul da 

lagoa. O maior número de pedidos foi efectuado no ano de 2009, mesmo tendo em conta que 

os dados recolhidos dizem respeito apenas até 31 de Julho. Pelo contrário, o menor número de 

pedidos ocorreu em 2005, ano de aprovação do POBHLF. De entre as diversas actividades de 

lazer no plano de água e suas margens, foram as outras actividades no plano de água as mais 

solicitadas, por oposição aos passeios de barco junto às margens da lagoa e aos jogos no plano 

de água. Importa, ainda, registar que os pareceres emitidos foram todos viáveis. 

 

 
 

Figura 5.2 - Espacialização e frequência de pedidos de lazer no plano de água e suas margens inseridos na área de 

intervenção do POBHLF, entre 2005 e 2009 

 

Por sua vez, o número de pedidos de actividades de lazer fora do plano de água, entre 2005 e 

2009, representados na figura 5.3, bem como na carta 3-6 do anexo relativo ao ponto 5, foi 

praticamente constante ao longo dos anos. De entre as diversas actividades de lazer fora do 

plano de água, as mais solicitadas foram as consideradas de lazer e/ou desportivas. Pelo 

contrário, o menor número de pedidos correspondeu a acampamentos, bem como à utilização 

da casa de tiro aos pratos para realização de uma exposição temporária. A maioria dos 
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pareceres emitidos foram viáveis, no entanto, salienta-se que dos 3 pedidos de acampamento, 

apenas 1 foi viabilizado e dos 9 pedidos para montagem de tendas para realização de eventos 

temporários, apenas 1 foi inviabilizado. 

 

 
 

Figura 5.3 - Espacialização e frequência de pedidos de lazer fora do plano de água inseridos na área de intervenção do 

POBHLF, entre 2005 e 2009 

 

A figura 5.4 representa o número de pedidos efectuados para venda ambulante, entre 2005 e 

2009, cuja localização tem sido sempre a mesma ao longo dos anos, tal como, também, pode ser 

observado na carta 4-6 do anexo relativo ao ponto 5. Constata-se que o maior número de 

pedidos foi efectuado em 2007, por oposição ao ano de 2006. Para além disso, todos os pedidos 

efectuados entre 2005 e 2007 foram viabilizados, enquanto no ano seguinte 4 pedidos foram 

viáveis e 1 inviável. Até 31 de Julho de 2009, todos os pedidos de parecer foram positivos (4). 

 

 
 

Figura 5.4 - Espacialização e frequência de pedidos para venda ambulante inseridos na área de intervenção do 

POBHLF, entre 2005 e 2009 
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Relativamente ao número de pedidos de realização de operações urbanísticas, entre 2005 e 

2009, representados na figura 5.5, bem como na carta 5-6 do anexo relativo ao ponto 5, 

constata-se que o maior número de pedidos de parecer foi efectuado em 2008, sendo que no 

ano de 2007 não deu entrada na DROTRH qualquer pedido para realização de operações 

urbanísticas. Quanto aos pareceres emitidos, salienta-se que todos os pedidos efectuados foram 

viabilizados (5), à excepção de 1 pedido de ocupação do solo para a instalação de uma estação 

meteorológica que foi inviabilizado, e 1 relativo a uma exploração bovina, condicionado pelo 

facto de ter influência na qualidade da água da lagoa. 

 

 
 

Figura 5.5 - Espacialização e frequência de pedidos de realização de operações urbanísticas inseridos na área de 

intervenção do POBHLF, entre 2005 e 2009 

 

Por fim, e no que concerne à figura 5.6, que representa a frequência dos pedidos de realização 

de infra-estruturas, entre 2005 e 2009, e cuja espacialização, também, é possível ser observada 

na carta 6-6 do anexo relativo ao ponto 5, verifica-se que apenas houve 1 pedido de realização 

de um projecto destinado a aproveitamento hidroeléctrico, o qual não mereceu parecer 

positivo. 
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Figura 5.6 - Espacialização e frequência de pedidos de realização de infra-estruturas inseridos na área de intervenção 

do POBHLF, entre 2005 e 2009 

 

Ainda no que concerne à análise da espacialização e frequência dos pedidos de parecer 

inseridos na bacia hidrográfica da lagoa das Furnas, entre 2005 e 2009, há a observar, tal como 

demonstrado no gráfico 5.5, bem como na tabela 5.E. do anexo relativo ao ponto 5, que dos 90 

pareceres emitidos pela DROTRH, 81 foram positivos, 2 foram condicionados e 7 foram 

negativos. 

 

 
 

Gráfico 5.5 – Totais e tipologias de pareceres emitidos aos pedidos inseridos na área de intervenção do POBHLF, entre 

2005 e 2009 

 

Para além disso, verifica-se que a maioria dos pareceres negativos emitidos diz respeito a 

pedidos de realização de actividades de lazer fora do plano de água, nomeadamente de 

acampamentos/montagem de tendas, uma vez que as normas regulamentares do POBHLF 
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estipulam a interdição da prática de campismo em toda a zona de protecção da bacia 

hidrográfica.   

 

Por sua vez, a maioria dos pedidos com parecer favorável são relativos a actividades de lazer no 

plano de água e suas margens, visando essencialmente a realização de provas desportivas, 

passeios de barco e aluguer de gaivotas, cuja concretização é admitida pelo POBHLF. Por outro 

lado, verifica-se um grande número de pedidos de venda ambulante nas margens da lagoa, cujo 

licenciamento é da competência da DROTRH, pelo facto dos mesmos se encontrarem inseridos 

em área de Domínio Hídrico. 

 

 

 
NOTAS CONCLUSIVAS 
 
 
• Em relação ao número de pedidos de parecer inseridos na bacia hidrográfica da lagoa 

das Furnas, verifica-se que entre 2000 e 2004, isto é, entre o ano de criação da SRA 
(actual SRAM) até ao ano anterior à aprovação do POBHLF, deram entrada na DROTRH 
36 pedidos de parecer. Por seu turno, entre 2005 e 31 de Julho de 2009, ou seja, entre 
o ano de aprovação do POBHLF e a data limite de recolha da informação, deram 
entrada na DROTRH 90 pedidos de parecer; 
 

• Dos 90 pareceres emitidos pela DROTRH, 81 foram positivos, 2 foram condicionados e 
7 foram negativos. A maioria dos pareceres positivos corresponde a actividades de 
lazer no plano de água e suas margens, designadamente a realização de provas 
desportivas, passeios de barco e aluguer de gaivotas. Pelo contrário, a maioria dos 
pareceres negativos diz respeito a pedidos de realização de actividades de lazer fora 
do plano de água, nomeadamente, acampamentos e montagem de tendas; 

 

• No que concerne à tipologia dos pedidos de parecer (entre 2005 e 2009), as 
actividades mais solicitadas na bacia hidrográfica da lagoa das Furnas foram as 
actividades de lazer no plano de água e suas margens, logo seguidas das actividades 
de lazer fora do plano de água e da venda ambulante. Por oposição, as actividades 
que registaram menor número de solicitações foram os cortes de arvoredo, as 
operações urbanísticas e, por último, as infra-estruturas; 
 

• Em termos de espacialização e frequência dos pedidos de parecer, salienta-se que os 
cortes de arvoredo tiveram maior incidência na zona sul da lagoa das Furnas. As 
actividades de lazer no plano de água e suas margens incidiram, essencialmente, nas 
zonas norte e sul da lagoa, tendo o maior número de pedidos sido efectuado em 2009 
(até 31 de Julho). Já as actividades de lazer fora do plano de água foram praticamente 
constantes ao longo dos anos. Para além disso, há a registar a venda ambulante, cuja 
localização tem sido a mesma ao longo dos anos e para a qual o maior número de 
pedidos foi efectuado em 2007. Quanto às operações urbanísticas, regista-se que o 
maior número de pedidos correspondeu ao ano de 2008, sendo que no ano de 2007 
não deu entrada na DROTRH qualquer pedido para a sua realização. Por fim, e quanto 
às infra-estruturas, apenas houve um pedido de realização de um projecto. 
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6. AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO POBHLF 
 

 

O ponto 6 deste relatório pretende avaliar o grau de eficiência do POBHLF, fundamentalmente 

através da monitorização do Programa de Execução e do Plano de Financiamento. 

 

Esta avaliação da eficiência prevê, por um lado, a análise do grau de implementação dos 

projectos e acções preconizados no POBHLF em termos da realização física das acções, em 

termos temporais e em termos financeiros, e por outro, a avaliação da evolução da 

implementação dos projectos e acções do Plano, através da análise de um conjunto de 

indicadores de eficiência, por área temática. 

 

Para além disso, tal como referido nas “Notas de Apoio ao 1º Relatório de Avaliação dos Planos 

de Ordenamento das Bacias Hidrográficas das Lagoas dos Açores”, e tendo em conta os 

trabalhos que estão a ser desenvolvidos, pela SPRAçores, na bacia hidrográfica da lagoa das 

Furnas, e que não coincidem exactamente com o definido no Programa de Execução do Plano, 

este ponto inclui, também, uma análise das acções realizadas não previstas. 

 

6.1. Análise da Implementação do Programa de Execução e do Plano de 

Financiamento 
 

Para a análise do Programa de Execução e do Plano de Financiamento do POBHLF foi elaborada 

a tabela 6.1.A. que consta do anexo relativo ao ponto 6, e que inclui a síntese das 30 acções 

propostas, com indicação da entidade responsável, do faseamento, do prazo de execução, dos 

custos e das respectivas entidades envolvidas, bem como a informação disponibilizada pelas 

entidades com responsabilidades na sua implementação. 

 

A tabela 6.1.1, a seguir apresentada, contém os projectos/ acções definidos no POBHLF.  

 
Tabela 6.1.1 - Projectos/ acções definidos no POBHLF 
 

Proj. Acções Proj. Acções 

P1 Elaborar o Plano de Intervenção nas Linhas de Água P16 Elaborar o Plano de Educação Ambiental 

P2 Elaborar o Programa de Produção de Plantas Indígenas P17 Elaborar o Plano de Sinalização da Lagoa das Furnas 

P3 
Elaborar e implementar o Programa de Preservação de unidades de 

vegetação 
P18 Elaborar e implementar o Plano de Monitorização de Práticas Agrícolas 

P4 Elaborar o Plano da Rede Viária Florestal P19 Realizar acções de sensibilização de boas práticas agrícolas 

P5 Elaborar o Plano de Ordenamento da Exploração Aquícola P20 Implementar o Plano de Observação Geotécnico 

P6 Elaborar o Plano de Ordenamento dos Recursos Faunísticos para a caça P21 Promover a instalação de sismógrafos 

P7 
Elaborar e implementar o Projecto para a UP1 (Núcleo de Apoio das 

Caldeiras) 
P22 

Promover a instalação de rede de monitorização para a medição de CO2 e 

Radão 

P8 
Elaborar e implementar o Projecto para a UP2 (Núcleo de Apoio da Zona 

Sul da Lagoa) 
P23 Divulgar sistema de incentivos ao turismo 

P9 
Elaborar e implementar o Projecto para a UP3 (Mata Jardim José do 

Canto) 
P24 Divulgar normas de licenciamento TER 

P10 Elaborar e implementar o Projecto para a UP4 (Margem Este da Lagoa) P25 Criar e atribuir um Diploma de Qualidade para estabelecimentos turísticos 

P11 
Elaborar e implementar o Projecto para a UP5 (Margem Noroeste da 

Lagoa) 
P26 Criar e realizar o Festival Anual Multimédia das Furnas 

P12 
Elaborar e implementar o Projecto para a UP6 (Margem Sudoeste da 

Lagoa) 
P27 Mobilizar e dinamizar a realização de festivais/ concursos gastronómicos 
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P13 Elaborar o Projecto de Valorização do Miradouro de Castelo Branco

P14 
Elaborar o Projecto da Rede de Percursos e Miradouros da Bacia das 

Furnas 

P15 Promover a elaboração de um projecto de Valorização da Grená

 

Começando pela análise das entidade

entidades actualmente responsáveis

consideramos pertinente referir que, de acordo com o 

designadamente o artigo 56º do 

Fevereiro, e que consta do anexo relativo ao ponto 2, “(…) 

estrutura de gestão, a execução e a garantia de cumprimento do POBHLF são

departamento do Governo Regional com competência em matéria de ambiente, ordenamento 

do território e recursos hídricos, em estreita colaboração com as demais entidades envolvidas

que justifica a diferença entre o 

DROTRH, e o actualmente verificado

responsável pela implementação do Plano.

 

A SPRAçores foi criada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 4/2006/A, de 16 de Janeiro, 

alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2006/A, de 23 de Maio e pelo Decreto 

Legislativo Regional n.º 43/2006/A, de 31 de Outubro. O seu principal objecto é o estudo, 

elaboração, implementação e gestão dos 

intervenção. 

 

 

SRA – Secretaria Regional do Ambiente (actual SRAM - Secretaria Regional do Ambiente e do Mar); 

Hídricos; DRT – Direcção Regional do Turismo; DRRF – Direcção Regional dos Recursos Florestais; 

Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura; IROA –

– Câmara Municipal da Povoação; AES – Associações Empresariais e Sectoriais

 

Gráfico 6.1.1 - Entidades responsáveis pela 
dos projectos definidos no POBHLF 

 

Se em complemento analisarmos a informação apresentada na 

que dos 30 projectos definidos no POBHLF, 20 foram assumido
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projecto P29 “remodelar redes de abastecimento de ág
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, e que consta do anexo relativo ao ponto 2, “(…) Até à entrada em funções da 

estrutura de gestão, a execução e a garantia de cumprimento do POBHLF são asseguradas pelo 

departamento do Governo Regional com competência em matéria de ambiente, ordenamento 

do território e recursos hídricos, em estreita colaboração com as demais entidades envolvidas

que justifica a diferença entre o definido no POBHLF, sobretudo no que respeita à SRA

, e o actualmente verificado, e que corresponde à SPRAçores, enquanto estrutura 

responsável pela implementação do Plano. 
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Secretaria Regional do Ambiente e do Mar); DROTRH – Direcção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos 
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Associações Empresariais e Sectoriais; AC – Associação Comercial. 
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sua implementação, substituindo a SRA e a DROTRH. Acrescenta-se, ainda, o caso específico do 
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que, no entanto, também se encontra a ser parcialmente desenvolvido pela SPRAçores, por via 

dos projectos de requalificação das margens da lagoa das Furnas. 

 

Por outro lado, verifica-se que 3 dos projectos definidos no POBHLF como sendo da 

responsabilidade da SRA foram assumidos pela DROTRH, enquanto seu serviço executivo. É o 

caso das acções relativas aos projectos P20, P21 e P22 “implementar o Plano de Observação 

Geotécnico”, “promover a instalação de sismógrafos” e “promover a instalação de rede de 

monitorização para a medição de CO2 e Radão”, respectivamente. 

 

Para além disso, é possível constatar uma diferença entre a entidade responsável definida no 

POBHLF e a entidade actualmente responsável pelo projecto P19 “realizar acções de 

sensibilização de boas práticas agrícolas”. Esta diferença prende-se, apenas, com uma alteração 

ao nível das competências orgânicas que passaram da Direcção Regional do Desenvolvimento 

Agrário (DRDA) para a actual Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura 

(DRACA). 

 

No caso do projecto P25 “criar e atribuir um Diploma de Qualidade para estabelecimentos 

turísticos”, o POBHLF prevê que para além da CMP e da Direcção Regional do Turismo (DRT), 

também Associações Empresariais e Sectoriais (AES) e uma Associação Comercial (AC) tenham 

responsabilidades na implementação do mesmo, daí também se encontrarem representadas no 

gráfico 6.1.1. Não obstante, e uma vez que não foram definidas AES nem AC a envolver, o 

gráfico 6.1.2 menciona, apenas, como entidades responsáveis a CMP e a DRT. 

 

O mesmo se pode dizer relativamente aos projectos P26 e P27 “criar e realizar o Festival Anual 

de Multimédia das Furnas” e “mobilizar e dinamizar a realização de festivais/ concursos 

gastronómicos”, respectivamente, para os quais o POBHLF prevê que os parceiros sejam 

definidos em termos de responsabilidades, mas aponta desde logo para uma forte participação 

da CMP e da DRT. Contudo, e uma vez que estes parceiros também não foram definidos, apenas 

surgem no gráfico 6.1.2 a CMP e a DRT como entidades responsáveis pela implementação 

daqueles projectos. 

 

Outra informação importante para a análise do grau de implementação dos projectos definidos 

no POBHLF diz respeito ao faseamento definido no Plano e o previsto ou realizado pelas 

entidades responsáveis. De acordo com o Programa de Execução, alguns projectos iriam ter 

início em 2005, outros em 2006 e outros, ainda, em 2007, com excepção dos projectos P23, P24 

e P25, e que têm a ver com a divulgação dos sistemas de incentivo ao turismo, com a divulgação 

das normas de licenciamento de Turismo em Espaço Rural (TER) e com a criação e atribuição de 

um diploma de qualidade para estabelecimentos turísticos, respectivamente, e para os quais o 

POBHLF prevê que decorram ao longo do seu período de vigência. Tal como apresentado de 

seguida no gráfico 6.1.3, e à excepção dos 3 projectos anteriormente referidos, o POBHLF previa 

que 13 dos seus projectos se iniciassem no ano de 2005, 10 no ano de 2006 e 4 no ano de 2007. 
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Gráfico 6.1.3 - Faseamento dos projectos definido no POBHLF/ faseamento previsto pelas entidades responsáveis 

 

No entanto, em termos de programação dos projectos por cada uma das entidades 

responsáveis, e conforme informação das mesmas, não foi previsto nenhum projecto para o ano 

de 2005, apenas 1 tinha o seu início previsto para 2006, 7 para o ano de 2007, 8 para o ano de 

2008, 1 para o ano de 2009 e 2 para o ano de 2010. Para além disso, e de acordo com a tabela 

6.1.A., existem 2 projectos considerados não prioritários (projectos P5 e P6) e 1 projecto 

pendente (P15) e, como tal, não apresentam programação. Os primeiros dois projectos, 

“elaborar o Plano de Ordenamento da Exploração Aquícola” e “elaborar o Plano de 

Ordenamento dos Recursos Faunísticos para a caça”, são considerados não prioritários pela 

entidade responsável por ser necessário modular os habitats, para só depois proceder à 

implementação dos referidos projectos. No que concerne ao terceiro projecto “promover a 

elaboração de um projecto de Valorização da Grená”, o mesmo encontra-se pendente por uma 

questão de logística, uma vez que a propriedade em causa não pertence à Região Autónoma dos 

Açores, mas sim à Presidência da República, o que segundo a SPRAçores, torna o seu processo 

de implementação mais complexo. Há, ainda, a acrescentar outros 5 projectos para os quais não 

existe programação, ou por falta de disponibilização da informação ou porque a entidade 

competente não programou o seu faseamento (projectos P20 a P22, P26 e P28). 

 

A respeito do anteriormente mencionado salienta-se que, apesar de o POBHLF ter sido 

publicado no início do ano de 2005, a SPRAçores, enquanto entidade responsável pela 

implementação da maioria dos projectos, só foi constituída cerca de um ano depois, o que pode 

justificar, em parte, o atraso na programação de alguns projectos. Não obstante, cumpre-nos 

referir o já mencionado artigo 56º do diploma de aprovação do POBHLF, o qual prevê que “Até à 

entrada em funções da estrutura de gestão, a execução e a garantia de cumprimento do POBHLF 

são asseguradas pelo departamento do Governo Regional com competência em matéria de 

ambiente, ordenamento do território e recursos hídricos, em estreita colaboração com as demais 

entidades envolvidas”. 

 

Ainda segundo o apresentado no gráfico 6.1.3, podemos concluir que em média os projectos 

apresentam um atraso de pouco mais de 2 anos entre o definido no POBHLF e o previsto pelas 

entidades competentes. Contudo, a maior diferença corresponde aos projectos P13 “elaborar o 

projecto de valorização do Miradouro de Castelo Branco” e P18 “elaborar e implementar o 

Plano de Monitorização de Práticas Agrícolas”, que apresentam, respectivamente, uma 

diferença de 4 e 5 anos relativamente ao definido pelo POBHLF. 
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43 

Passando agora para a análise do prazo de execução de cada um dos projectos definidos no 

POBHLF e do prazo de execução previsto pelas entidades responsáveis verifica-se que, de 

acordo com o gráfico 6.1.4, os projectos definidos no POBHLF apresentam um prazo de 

execução manifestamente inferior ao previsto pelas respectivas entidades, com excepção dos 

projectos P13 “elaborar o projecto de valorização do Miradouro de Castelo Branco” e P30 

“implementar o Programa de Reconversão Agro-Florestal”. No caso do projecto P13, a duração 

definida no POBHLF e a prevista pela entidade responsável é semelhante (6 meses), embora o 

POBHLF, tal como anteriormente referido a propósito do gráfico 6.1.3, tenha definido o seu 

início para 2006 e a SPRAçores preveja o seu início para 2010. No que concerne ao projecto P30, 

o prazo de execução também é semelhante (396 meses), tendo o POBHLF definido o seu início 

para 2005 e a SPRAçores para 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 6.1.4 - Prazo de execução definido no POBHLF/ prazo previsto e executado pela entidade responsável 

 

As maiores diferenças dizem respeito ao projecto P2 “elaborar o Programa de Produção de 

Plantas Indígenas”, cujo prazo de execução definido no POBHLF é de 2 meses e o prazo previsto 

pela entidade responsável é de 48 meses, e aos projectos P7, P10 e P11 “elaborar e 

implementar o projecto para a UP1 (Núcleo de Apoio às Caldeiras) ”, “elaborar e implementar o 

projecto para a UP4 (Margem Este da Lagoa) ” e “elaborar e implementar o projecto para a UP5 
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(Margem Noroeste da Lagoa) ”, respectivamente, cujos prazos definidos pelo POBHLF são de 12 

meses e os prazos previstos pela entidade competente são de 56 meses. 

 

Importa, contudo, referir que, relativamente ao projecto P2, o POBHLF prevê na respectiva ficha 

de acção que o programa a elaborar consiste em: “escolher o local para instalar o viveiro; 

elaborar o projecto para construção e equipamento do viveiro; identificar e caracterizar as 

espécies arbóreas indígenas propostas; identificar as necessidades brutas de produção de cada 

espécie em função do plano de arborização e retanchas; prever a aquisição de sementes ou 

plantas-mãe; prever a aquisição de substratos; elaborar plano de produção anual; elaborar 

plano anual de manutenção das plantas em viveiro; e elaborar plano anual de disponibilidade de 

plantas para execução de projectos”. No entendimento da SPRAçores, a implementação deste 

projecto torna necessária a salvaguarda dos princípios básicos da conservação genética. Por tal, 

além do projecto de criação de um viveiro, aquela entidade decidiu realizar um projecto de 

conservação e o melhoramento genético de algumas espécies por via da micropropagação, 

tendo para tal assinado um protocolo com o Centro de Biotecnologia dos Açores, da 

Universidade dos Açores. Futuramente, e com o plantio resultante, a SPRAçores prevê a criação 

de pomares produtores de sementes, cujo principal objectivo é fazer com que os viveiros 

possam funcionar sem delapidar os núcleos de vegetação natural em estado selvagem. 

 

No que respeita aos projectos P7, P10 e P11, o POBHLF define um prazo de execução de 12 

meses, não apenas para a elaboração do projecto, mas também para a concretização da obra. 

No entanto, a SPRAçores prevê que a elaboração de cada um dos projectos decorra em 38 

meses e que a respectiva implementação ocorra num período de 18 meses. 

 

Para além disso, e tal como se pode observar na tabela 6.1.A., o início dos projectos, previsto 

pelas entidades responsáveis, coincide com o início efectivamente realizado. No que concerne 

aos projectos já concluídos, podemos dizer que todos foram concluídos dentro do prazo 

estabelecido pelas entidades responsáveis, sendo que alguns deles até se realizaram em menos 

tempo do que o previsto, designadamente uma parte dos projectos P7, P10 e P11 

correspondente às UP1 (Núcleo de Apoio às Caldeiras), UP4 (Margem Este da Lagoa) e UP5 

(Margem Noroeste da Lagoa), respectivamente. Salienta-se que estes projectos foram 

desagregados em duas acções, uma ao nível da elaboração do projecto e outra ao nível da 

realização da obra, sendo que os prazos superados até Setembro de 2009 (data limite para 

obtenção de informação) dizem respeito à elaboração dos projectos. 

 

Uma última nota relativamente ao gráfico 6.1.4, anteriormente apresentado, que corresponde, 

por um lado, aos projectos P5, P6, P15, P20, P21 e P22, os quais apresentam apenas o prazo de 

execução definido no POBHLF. Se analisarmos a tabela 6.1.A., podemos constatar, tal como já 

referido, que os dois primeiros projectos não são considerados prioritários pela entidade 

competente, a SPRAçores, e que o terceiro se encontra pendente e, como tal, não apresentam 

prazo de execução previsto. Para os outros 3 projectos referidos “implementar o Plano de 

Observação Geotécnico”, “promover a instalação de sismógrafos” e “promover a instalação de 

rede de monitorização para a medição de CO2 e Radão”, respectivamente, importa salientar que 

já existe uma rede de sismógrafos e de CO2 nas Furnas e que ao nível do Radão, existem 
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trabalhos pontuais de investigação realizados nas Furnas, embora sem uma rede de observação 

permanente. 

 

Por outro lado, não estão representados no gráfico 6.1.4 os projectos P18 “elaborar e 

implementar o Plano de Monitorização de Práticas Agrícolas”, P19 “realizar acções de 

sensibilização de boas práticas agrícolas” e os projectos P23 a P28 “divulgar sistemas de 

incentivo ao turismo”, “divulgar normas de licenciamento de Turismo em Espaço Rural”, “criar e 

atribuir um diploma de qualidade para estabelecimentos turísticos”, “criar e realizar o Festival 

Anual Multimédia das Furnas”, “mobilizar e dinamizar a realização de Festivais/ Concursos 

Gastronómicos” e “elaborar estudo da procura na envolvente alargada das Furnas” por serem 

projectos com periodicidade anual ou ao longo do período de vigência do POBHLF. 

 

Em termos de concretização das acções definidas no POBHLF por parte das diversas entidades 

com responsabilidade na sua execução, foi elaborado o gráfico 6.1.5., tendo por base o cálculo 

do número de acções concluídas, acções em execução, acções não realizadas e acções sem 

informação, em relação ao número total de acções definidas no Plano (36). Para o presente 

cálculo optou-se por considerar o número de acções, em vez do número de projectos, de modo 

a melhor reflectir o grau de concretização do Plano. Deste modo, observa-se que das 36 acções 

definidas no POBHLF, 22% já se encontram concluídas, 33% encontram-se em execução, 36% 

ainda não foram realizadas e 9% não possuem informação. 
 

 
 

Gráfico 6.1.5 – Concretização das acções definidas no POBHLF por parte das diversas entidades responsáveis pela sua 

implementação 

 

Em termos percentuais, e tal como se pode observar no gráfico 6.1.6 relativo à realização 

temporal das 36 acções definidas no POBHLF, até Setembro de 2009 (data limite para obtenção 

da informação), observa-se que 17% do prazo total previsto foi realizado pelas entidades 

responsáveis na concretização das acções já concluídas, 22% foi efectivado na concretização das 

acções que se encontram em execução e, ainda, falta concretizar 61% do tempo total previsto 

pelas diversas entidades. Importa salientar que, uma vez que o gráfico reflecte a realização 

temporal das acções, calculada tendo por base os prazos de execução previstos e os realizados 

pelas diferentes entidades, não se encontram contempladas as acções para as quais não existem 

prazos previstos, ou não tenha sido disponibilizada informação. 
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No que concerne aos projectos em execução patentes no gráfico 6.1.7, verifica-se que até 

Setembro de 2009, a maioria deles já ultrapassava os 50%, com excepção dos projectos P2, P29 

e P30, respectivamente, “elaborar o Programa de Produção de Plantas Indígenas”, “remodelar 

redes de abastecimento de água às margens Sul e Nascente da Lagoa” e “implementar o 

Programa de Reconversão Agro-Florestal”, este último com uma percentagem de execução 

muito baixa, na ordem dos 6%, justificado pelo seu elevado prazo de execução de 396 meses. 

Por oposição, os projectos P1 “elaborar o Plano de Intervenção nas Linhas de Água”, P3 

“elaborar e implementar o programa de preservação de unidades de vegetação”, P4 “elaborar o 

plano de rede viária florestal”, P14 “elaborar o projecto da rede de percursos e miradouros da 

Bacia das Furnas”, P16 “elaborar o plano de educação ambiental” e P17 “elaborar o plano de 

sinalização da Lagoa das Furnas”, em Setembro de 2009, já tinham atingido um grau de 

execução superior a 80%. 

 

Relativamente à análise da execução do POBHLF em temos financeiros, e se tivermos em 

consideração os gráficos 6.1.8 e 6.1.9 referentes aos custos definidos no Plano de 

Financiamento do POBHLF e aos custos previstos pelas entidades responsáveis, podemos dizer 

que a maioria dos projectos definidos no POBHLF apresenta um custo inferior ao previsto pela 

entidade responsável pela sua implementação, com excepção dos projectos P7, P8 e P9 

correspondentes, respectivamente, às UP1 (Núcleo de Apoio às Caldeiras), UP2 (Núcleo de 

Apoio da Zona Sul da Lagoa) e UP3 (Mata Jardim José do Canto), esta última com uma diferença 

de cerca de 1.460.000,00€. 

 

Considera-se pertinente referir que também os projectos P10 e P11 correspondentes às UP4 

(Margem Este da Lagoa) e UP5 (Margem Noroeste da Lagoa), respectivamente, apresentam um 

custo definido no POBHLF superior ao previsto pela entidade responsável. Contudo, e uma vez 

que estes foram divididos em duas acções, uma ao nível da elaboração do projecto, outra ao 

nível da respectiva implementação, e que a SPRAçores não estipulou qualquer programação 

temporal e financeira para a realização da obra, justifica que os valores definidos no POBHLF 

sejam, até Setembro de 2009, superiores aos previstos pela entidade competente. 

Gráfico 6.1.6 - Percentagem de realização 
temporal dos projectos definidos no POBHLF 

Gráfico 6.1.7 - Percentagem de realização temporal dos 
projectos em execução 
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Gráfico 6.1.8 - Custos definidos no POBHLF

 

 

 

Gráfico 6.1.9 - Custos previstos e despendido
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s pela entidade responsável [0;80.000,00€] 
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cujo custo definido no POBHLF é de 540.000,00€ e o custo previsto pela SPRAçores é de 

3.312.405,00€, o que dá um diferencial na ordem dos 2.700.000,00€. Tendo em conta o trabalho 

que está a ser desenvolvido pela SPRAçores, e que consta do ponto 6.3. Análise das acções 

realizadas não previstas, podemos dizer que este diferencial está associado à construção do 

Centro de Monitorização e Interpretação das Furnas (CMIF). 

 

Também com uma diferença acentuada entre o definido no POBHLF e o previsto pela entidade 

competente, estão os projectos P2 e P29 “elaborar o Programa de Produção de Plantas 

Indígenas” e “remodelar redes de abastecimento de água às margens Sul e Nascente da Lagoa”, 

respectivamente. No caso do projecto P2, o custo definido no POBHLF é de 3.000,00€ e o custo 

previsto pela SPRAçores é de 112.320,00€. À semelhança do referido aquando da análise do 

prazo de execução, o POBHLF define na respectiva ficha de programação um conjunto de acções 

a desenvolver, enquanto a SPRAçores, para além do projecto de criação de um viveiro, decidiu 

realizar um projecto de conservação e o melhoramento genético de algumas espécies por via da 

micropropagação. No caso do projecto P29, o custo definido no POBHLF é de 150.000,00€ e o 

custo previsto pela SPRAçores é de 262.371,48€. Salienta-se que, para este último projecto, o 

POBHLF define como entidades responsáveis a CMP e o IROA, embora a SPRAçores esteja a 

desenvolver esta acção no âmbito dos projectos de requalificação das margens da lagoa das 

Furnas e, como tal, os valores apresentados dizem respeito a esta entidade. Tendo em conta a 

informação recebida, nem a CMP nem o IROA, até Setembro de 2009, se encontravam a 

desenvolver este projecto. 

 

Outro aspecto que importa referir diz respeito ao facto do custo despendido com todos os 

projectos já concluídos, até Setembro de 2009, terem cumprido exactamente o que estava 

previsto pelas respectivas entidades. 

 

Uma última nota ainda em relação aos gráficos 6.1.8 e 6.1.9, os quais apresentam um total de 

11 projectos, cujo custo corresponde apenas ao definido no POBHLF. Para além dos projectos já 

referidos (P5, P6, P15, P20, P21 e P22), aquando da análise do gráfico 6.1.4, para os quais não 

estão previstos prazos de execução e, consequentemente, custos a despender, acrescentam-se 

os projectos P13, P18, P19, P25 e P26. Se analisarmos a informação da tabela 6.1.A., podemos 

dizer que para os projectos P13 “elaborar o Projecto de Valorização do Miradouro de Castelo 

Branco” e P18 “elaborar e implementar o Plano de Monitorização de Práticas Agrícolas”, apesar 

da entidade responsável, a SPRAçores, apresentar o prazo de execução previsto, não apresenta 

os respectivos custos. Por seu turno, e no que concerne ao projecto P19 “realizar acções de 

sensibilização de boas práticas agrícolas”, podemos observar que a entidade responsável, a 

DRACA, realizou esta acção sem qualquer custo. Por último, em relação aos projectos P25 e P26 

“criar e atribuir um diploma de qualidade para estabelecimentos turísticos” e “criar e realizar o 

Festival Anual Multimédia das Furnas”, respectivamente, verifica-se que existem duas entidades 

responsáveis por cada um desses projectos: a CMP, a qual não estipulou até Setembro de 2009 

qualquer prazo de execução e respectivos custos para a realização daqueles projectos e a DRT, 

que não disponibilizou informação atempadamente. Estas acções encontram-se representadas 

no gráfico, embora com valor zero, por haver indicação da CMP de que as mesmas não foram 

realizadas nem estão programadas e, como tal, não apresentam custos. 
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Quanto à realização financeira das acções que integram os diversos projectos, e se 

compararmos o valor efectivamente despendido com o valor previsto pelas entidades 

competentes, podemos dizer que, até Setembro de 2009, já foi despendido 31% do valor total 

previsto, ou seja 2.509.833,37€ dos 8.113.270,43€, estando em falta despender 69% desse 

valor. Dos 31% já despendidos, 13% diz respeito ao valor despendido em acções já concluídas, 

enquanto 18% diz respeito ao valor despendido com acções ainda em execução. No entanto, há 

a salientar que o valor total previsto não está completo, uma vez que algumas entidades não 

disponibilizaram informação e outras não planearam financeiramente os respectivos 

projectos/acções. 
 

 
 

Gráfico 6.1.10 - Percentagem de realização financeira das acções definidas no POBHLF 
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nomeadamente a implementação dos projectos para a UP2 (Núcleo de Apoio da Zona Sul da 

Lagoa), UP3 (Mata Jardim José do Canto) e UP6 (Margem Sudoeste da Lagoa). 

 
 

Gráfico 6.1.11 - Percentagem de realização financeira dos projectos/acções em execução 
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execução de 396 meses, contudo quer os custos definidos no POBHLF, quer os previstos pela 

SPRAçores, dizem respeito aos 3 primeiros anos de implementação deste projecto. 

 

Os restantes projectos em execução e que apresentam um maior grau de realização temporal 

são, na generalidade, aqueles que apresentam maior grau de realização financeira, com 

excepção do projecto P29 “remodelar redes de abastecimento de água às margens Sul e 

Nascente da Lagoa”, que apesar de apresentar uma percentagem de realização física na ordem 

dos 30%, apresenta uma execução financeira perto dos 50%. Salienta-se que os valores 

apresentados dizem respeito apenas ao que está a ser desenvolvido pela SPRAçores, uma vez 

que as outras entidades também responsáveis por este projecto, designadamente a CMP e o 

IROA não realizaram qualquer tipo de intervenção a este respeito.  

 

Para terminar a análise relacionada com o Plano e Financiamento definido no POBHLF, importa 

fazer uma breve referência às entidades envolvidas financeiramente na implementação dos 

projectos. Assim, e de acordo com o apresentado no gráfico 6.1.12, verifica-se que, para além 

do forte envolvimento da SRA e da DROTRH, com responsabilidade em 14 e 8 projectos, 

respectivamente, o POBHLF define que haja, também, o envolvimento financeiro de outras 

entidades na sua implementação, como a Direcção Regional dos Recursos Florestais (DRRF), a 

DRT e a CMP, com responsabilidades em 1, 4 e 2 projectos, respectivamente. 

 

Se em complemento ao gráfico analisarmos, também, a tabela 6.1.A., podemos observar que a 

SPRAçores assumiu a responsabilidade financeira de 8 projectos definidos no POBHLF como 

sendo da responsabilidade da DROTRH, de 11 projectos da responsabilidade da SRA e, ainda, 

uma responsabilidade partilhada de 1 projecto que estava definido no POBHLF como sendo da 

CMP e do IROA. 
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SRA – Secretaria Regional do Ambiente (actual SRAM - Secretaria Regional do Ambiente e do Mar); SPRAçores – Sociedade de Promoção e Gestão Ambiental, S.A.; DROTRH – 

Direcção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos; DRT – Direcção Regional do Turismo; DRRF – Direcção Regional dos Recursos Florestais; DRDA – 

Direcção Regional do Desenvolvimento Agrário; DRACA - Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura (antiga DRA - Direcção Regional da Agricultura); CMP – 

Câmara Municipal de Povoação; IROA – Instituto Regional de Ordenamento Agrário, S.A; AC – Associação Comercial; AE – Associações Empresariais. 

 
Gráfico 6.1.12 - Entidades envolvidas financeiramente na implementação do POBHLF 
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Uma última nota relativamente ao envolvimento financeiro das entidades, prende-se com o 

facto das fichas de acção do POBHLF definirem, por vezes, mais do que uma entidade com 

responsabilidade financeira pelo mesmo projecto. Este aspecto é agravado pelo facto de não ser 

determinado o custo correspondente a cada uma delas.  

 

Por fim, no que diz respeito a outras entidades envolvidas definidas no POBHLF e as entidades 

envolvidas em articulação com as entidades responsáveis, conforme apresentado no gráfico 

6.1.13, podemos constatar que o Plano prevê um forte envolvimento na implementação do seu 

Programa de Execução. Não obstante, as entidades responsáveis apenas envolveram outras 

entidades na implementação de 5 projectos, designadamente nos projectos P2 “elaborar o 

Programa de Produção de Plantas Indígenas”, P14 “elaborar o projecto da rede de percursos e 

miradouros da Bacia das Furnas”, P16 “elaborar o Plano de Educação Ambiental”, P19 “realizar 

acções de sensibilização de boas práticas agrícolas” e P29 “remodelar redes de abastecimento 

de água às margens Sul e Nascente da Lagoa”. 

 

Para além disso, acrescenta-se que, apenas, a acção correspondente ao projecto P14 envolveu 

uma das entidades definidas no POBHLF, a DRT. As restantes entidades envolvidas não 

correspondem ao definido no Plano. 
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DROTRH – Direcção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos; DRA – Direcção Regional do Ambiente; DRRF – Direcção Regional dos Recursos Florestais; 
DRT – Direcção Regional do Turismo; SDASM – Serviços de Desenvolvimento Agrário de São Miguel; Gestão PO – Gestão do Plano (SPRAçores); CMP – Câmara Municipal da 
Povoação; JFF – Junta de Freguesia das Furnas; UAç – Universidade dos Açores; IM – Instituto de Meteorologia; APM – Associação dos Proprietários das Margens; ATM – 
Associação Terra-Mar; ONGA – Organizações Não Governamentais de Ambiente; Aaç – Associação Amigos dos Açores; PE – Promotores de Espectáculos; PF – Proprietários 
Florestais; EC – Empresas de Consultadoria; AES – Associações Empresariais e Sectoriais; AA – Associação Agrícola; ATA – Associação de Turismo dos Açores.  
 

Gráfico 6.1.13 - Entidades envolvidas definidas no POBHLF/ entidades envolvidas em articulação com a entidade 
responsável  
 

projectos 
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NOTAS CONCLUSIVAS 

 
 

• O Programa de Execução e o Plano de Financiamento do POBHLF definem 30 acções, 
com indicação da entidade responsável, do faseamento, do prazo de execução, dos 
custos e das respectivas entidades envolvidas; 
 

• A estrutura de gestão definida no POBHLF corresponde à SPRAçores, a qual assumiu a 
responsabilidade de 20 das 30 acções definidas no POBHLF; 

 

• Em termos de faseamento, as acções apresentam, em média, um atraso de pouco 
mais de 2 anos entre o definido no POBHLF e o previsto pelas entidades competentes; 

 

• O prazo de execução da grande maioria das acções definidas no POBHLF é 
manifestamente inferior ao previsto pelas respectivas entidades;  
 

• Em termos de concretização das acções definidas no POBHLF, observa-se que, até 
Setembro de 2009, 22% das intervenções já se encontravam concluídas, 33% 
encontravam-se em execução, 36% ainda não foram realizadas e 9% não possuem 
informação;  
 

• Em relação à realização temporal, observa-se que, até Setembro de 2009, 17% do 
prazo total previsto foi realizado pelas entidades responsáveis na concretização das 
acções já concluídas, 22% foi efectivado na concretização das acções que se 
encontram em execução, estando ainda em falta concretizar 61% do tempo total 
previsto pelas diversas entidades; 
 

• A maioria dos projectos definidos no POBHLF apresenta um custo inferior ao previsto 
pelas entidades responsáveis pela sua implementação; 

 

• No que concerne à realização financeira, até Setembro de 2009, já foi despendido 
31% do valor total previsto, ou seja 2.509.833,37€ dos 8.113.270,43€, estando em 
falta despender 69% desse valor. Dos 31% já despendidos, 13% diz respeito ao valor 
despendido em intervenções já concluídas, enquanto 18% diz respeito ao valor 
despendido com intervenções ainda em execução; 

 

• Para além da entidade gestora, o POBHLF define, ainda, o envolvimento financeiro de 
outras entidades na sua implementação. Não obstante, até Setembro de 2009, para 
além da SPRAçores, apenas a CMP despendeu custos na implementação de 1 acção;  
 

• O POBHLF prevê um forte envolvimento de outras entidades na implementação do 
seu Programa de Execução. Não obstante, as entidades responsáveis apenas 
envolveram outras entidades na implementação de 5 acções. 

 

• As fichas de acção do POBHLF definem, por vezes, mais do que uma entidade com 
responsabilidade financeira pela mesma acção, não determinando nestes casos o 
custo correspondente a cada uma delas. 
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6.2. Análise da Implementação do Plano de Arborização 
 

Para além do exposto no ponto anterior, a implementação do POBHLF prevê a execução de um 

programa de alteração do uso do solo rural, que implica a adopção de normas silvícolas que 

salvaguardem a função de protecção do solo e da água dos sistemas florestais a instalar ou a 

reconverter. Estas normas silvícolas, de acordo com o definido no POBHLF, destinam-se a 

orientar a elaboração dos projectos de arborização e beneficiação florestal, devendo ser 

consideradas como normas de carácter essencialmente indicativo a adaptar às características de 

cada local. 

 

Importa referir que o Plano de Arborização agora em análise corresponde ao projecto P30 

definido no Programa de Execução do POBHLF e que diz respeito à “implementação do 

Programa de Reconversão Agro-Florestal”. De acordo com a ficha relativa a esse projecto, o 

programa proposto é de longo prazo, no qual é exigida a adesão dos proprietários dos terrenos 

a reconverter e também dos rendeiros, prevendo para esse efeito que a entidade gestora actue 

através da celebração de contratos de exploração florestal. Ainda segundo o proposto no 

POBHLF, os contratos (por 30 anos) devem prever o pagamento de uma renda mensal como 

contrapartida da cedência das terras para exploração florestal e prevê que nos 3 primeiros anos 

de vigência do Plano exista um apoio aos rendeiros mediante um fundo a constituir para o 

efeito. 

 

O Plano de Arborização, apresentado na figura 6.2.1, bem como na carta 1-6 do anexo relativo 

ao ponto 6, propõe as seguintes intervenções: 

 

� arborização de 207 ha de terrenos com pastagem, no prazo de 3 anos, dos quais 105 ha se 

destinam a povoamentos com o objectivo dominante de produção e 102 ha se destinam a 

povoamentos com o objectivo dominante de protecção; 

� alteração do objectivo dominante de produção para protecção em 70 ha de povoamentos 

actualmente instalados; 

� acções específicas de correcção torrencial. 

 

Tal como referido no ponto 6.1. Análise da implementação do Programa de Execução e do Plano 

de Financiamento, o projecto P30 “implementação do Programa de Reconversão Agro-Florestal” 

não foi desenvolvido pelas entidades responsáveis – a SPRAçores e a DRRF – nos moldes do 

preconizado pelo POBHLF. Não obstante, importa referir que a SPRAçores se encontra a 

desenvolver um projecto designado “Masterplan”, que integra diversas acções, entre as quais, 

um programa de reconversão agro-florestal. 
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Figura 6.2.1 – Plano de arborização do POBHLF 

 

Assim, e considerando que o trabalho que está a ser desenvolvido por aquela entidade não 

coincide com o definido no Plano, a sua análise será apresentada no ponto seguinte, referente 

às acções realizadas não previstas no POBHLF. 

 

 

 

 

 

  

 
NOTAS CONCLUSIVAS 

 
 

• A implementação do POBHLF prevê a execução de um programa de alteração do uso do 
solo rural – designado Plano de Arborização e que corresponde ao projecto P30 
definido no Programa de Execução relativo à “implementação do Programa de 
Reconversão Agro-Florestal”; 

 

• O referido projecto não foi desenvolvido pelas entidades responsáveis – a SPRAçores e 
a DRRF – nos moldes do preconizado pelo POBHLF, apesar da SPRAçores estar a 
desenvolver um projecto designado “Masterplan”, que integra diversas acções, entre 
as quais, um programa de reconversão agro-florestal. 
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6.3. Análise das Acções Realizadas Não Previstas 

 

Tal como já mencionado, a SPRAçores, enquanto entidade responsável pela implementação do 

POBHLF, encontra-se a desenvolver diversos trabalhos na bacia hidrográfica da lagoa das Furnas, 

alguns dos quais, apesar de não coincidirem com o definido no Programa de Execução do 

POBHLF, são promotores das acções definidas no mesmo. Por este facto, optou-se por analisá-

los num sub-ponto à parte, tendo por base a informação disponibilizada por aquela entidade. 

 

Uma das acções já realizadas prende-se com a aquisição de terrenos definidos no POBHLF 

como agrícolas para florestação. De acordo com a SPRAçores, tornou-se necessário adquirir 

alguns terrenos que estavam previstos no Plano como agrícolas, tendo em conta a deterioração 

acentuada da massa de água da lagoa das Furnas. É referido por aquela entidade que a 

manutenção desses terrenos com uso agrícola seria incompatível com a boa recuperação da 

qualidade da água da lagoa, tendo igualmente como agravante o fraco interesse dos 

proprietários e rendeiros em ter uma exploração administrada com os necessários cuidados 

ambientais, nomeadamente a redução de encabeçamento e uma gestão controlada da aplicação 

de fertilizantes e retenção de estrumes, com posterior tratamento. 

  

A gestão de alguns dos terrenos, previstos como agrícolas, sem recurso a gado devido à sua 

topografia irregular e consequente impossibilidade de realizar cortes de erva, apresenta custos 

elevados, daí que, de maneira a controlar a vegetação invasora e impedir a degradação dos 

mesmos, a SPRAçores tenha decidido dar preferência à florestação destes terrenos. 

 

        
 

Figura 6.3.1 - Aquisição de terrenos para florestação definidos no POBHLF como agrícolas 

 



Para além dos terrenos agrícolas

SPRAçores outros terrenos que 

Esta aquisição poderá ser justificada pelo facto de, aquando das negociações efectuadas

havido a imposição, por parte de um dos proprietários, de venda dos seus terrenos agrícolas 

inseridos na bacia hidrográfica conjuntamente com outros não agrícolas.

assumido que a compra destes terrenos permitiria a 

aquando da sua plantação pela SPRAçores, por oposição ao tipo de plantação que seria 

efectuada por privados, a qual acabaria por incidir numa mono

 

A figura 6.3.2. é ilustrativa dos trabalhos de reflorestação que se encontram em curso nos 

terrenos florestais adquiridos pela SPRAçores.

 

 

Figura 6.3.2 - Panorama geral dos trabalhos de 

 

Até Setembro de 2009, a maior parte dos terrenos agrícolas previs

POBHLF, adquiridos pela SPRAçores já 

pequena percentagem, por serem

reconversão é mais morosa. 

 

        
 

Figura 6.3.3 - Trabalhos de combate a in

 

Para além dos terrenos agrícolas anteriormente referidos foram, ainda, adquiridos pela 

terrenos que se encontram definidos pelo POBHLF como terrenos 

Esta aquisição poderá ser justificada pelo facto de, aquando das negociações efectuadas

havido a imposição, por parte de um dos proprietários, de venda dos seus terrenos agrícolas 

inseridos na bacia hidrográfica conjuntamente com outros não agrícolas. Nesse sentido, foi 

assumido que a compra destes terrenos permitiria a diversificação de espécies florestais

aquando da sua plantação pela SPRAçores, por oposição ao tipo de plantação que seria 

efectuada por privados, a qual acabaria por incidir numa monocultura de Cryptomeria japonica

A figura 6.3.2. é ilustrativa dos trabalhos de reflorestação que se encontram em curso nos 

terrenos florestais adquiridos pela SPRAçores. 

Panorama geral dos trabalhos de reflorestação realizados pela SPRAçores 

, a maior parte dos terrenos agrícolas previstos como florestais pelo 

pela SPRAçores já se encontram florestados, estando em falta,

ena percentagem, por serem áreas consideravelmente infestadas por flora invasora

                              

Trabalhos de combate a infestantes em linhas de erosão (esquerda) e posterior plant

 

57 

foram, ainda, adquiridos pela 

pelo POBHLF como terrenos florestais. 

Esta aquisição poderá ser justificada pelo facto de, aquando das negociações efectuadas, ter 

havido a imposição, por parte de um dos proprietários, de venda dos seus terrenos agrícolas 

Nesse sentido, foi 

diversificação de espécies florestais, 

aquando da sua plantação pela SPRAçores, por oposição ao tipo de plantação que seria 

Cryptomeria japonica. 

A figura 6.3.2. é ilustrativa dos trabalhos de reflorestação que se encontram em curso nos 

 

tos como florestais pelo 

se encontram florestados, estando em falta, apenas, uma 

por flora invasora, cuja 

 

plantação (direita) 



58 

Outro projecto que está a ser realizado pela SPRAçores é o designado Parque Integrado da 

Lagoa das Furnas. Com a aquisição de pastagens, à partida não prevista, a SPRAçores passou a 

ter sob o seu domínio uma área considerável de terrenos, cuja gestão, segundo aquela entidade, 

não se esgota com o programa de florestação e implica uma redefinição de atitude e estratégia 

de acção. A plantação de áreas florestais é uma actividade lucrativa a longo prazo, tornando-se 

urgente encontrar meios de subsistência a mais curto prazo, de forma a criar uma identidade 

interventiva e garantir a estabilidade e autonomia financeiras e reduzir, deste modo, os 

encargos da SPRAçores na gestão e manutenção das áreas adquiridas.  

 

É através deste conceito de Parque Integrado da Lagoa das Furnas que a SPRAçores propõe criar 

uma dinâmica que, além de dar cumprimento às GLO do Plano, nomeadamente a redução das 

cargas afluentes à lagoa e o aumento da biodiversidade, tem por objectivo ampliar o seu campo 

de acção na relevância das outras GLO, como sejam a salvaguarda da sustentabilidade dos 

rendimentos, a diversificação e consolidação da base económica local e a promoção dos valores 

locais. O objectivo é atingir, cumulativamente e de forma integrada, a sustentabilidade 

económica, ecológica e social através da implementação do POBHLF. 

 

 
 

Figura 6.3.4 - Aspecto geral representativo do futuro Parque Integrado da Lagoa das Furnas 

 

Para este efeito, a SPRAçores desenvolveu o “Masterplan” do Parque Integrado da Lagoa das 

Furnas, que mais não é do que a coerente integração de vários projectos definidos no POBHLF 

enquadrados, segundo aquela entidade, numa vertente mais ambiciosa, inovadora e 

multidisciplinar de toda a bacia hidrográfica. Na prática, o “Masterplan” resulta num plano de 

detalhe do POBHLF e integra os seguintes itens: 

 

� plano de intervenção nas linhas de água; 

� programa de produção de plantas indígenas (complemento à produção por parte da 

DRRF); 

� programa de preservação de unidades de vegetação; 

� plano da rede viária florestal; 

� integração dos projectos das UP1 a UP6 no todo da bacia hidrográfica da lagoa das 

Furnas; 



 

59 

� rede de percursos e miradouros da bacia hidrográfica da lagoa das Furnas; 

� projecto de valorização da Grená; 

� plano de educação ambiental (Centro de Estágios das Ciências da Natureza, além dos 

folhetos e placas informativas); 

� plano de sinalização da lagoa das Furnas; 

� programa de reconversão agro-florestal. 

 

 

 
 

Figura 6.3.5 – Masterplan 
 

 

 
 

Figura 6.3.6 - Projecto de beneficiação de rede de percursos e miradouros da bacia hidrográfica da lagoa das Furnas 
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O Laboratório de Paisagem é outra das acções que está a ser desenvolvida pela SPRAçores. 

Segundo esta entidade, tal como é recorrente nos parques tecnológicos, onde várias 

universidades, institutos de investigação e empresas se instalam e desenvolvem projectos 

inovadores no campo das múltiplas tecnologias, pretende-se, através de um Laboratório de 

Paisagem, utilizar a mesma estratégia no campo das ciências naturais. Neste caso, as 

experiências são conduzidas em ensaios ao ar livre, com estudos multidisciplinares nos campos 

da silvicultura, agronomia, horto-fruticultura, biologia, ecologia, biotecnologia, psicologia 

ambiental, paisagismo, ordenamento territorial, landart e turismo, tendo por conceito base a 

sustentabilidade ecológica, económica e social e dando resposta às GLO do POBHLF. 

 

 
 

Figura 6.3.7 - Ensaio ao ar livre no âmbito do projecto do Laboratório da Paisagem 

 

De acordo com a SPRAçores, retirar a agricultura intensiva praticada, hoje em dia, na bacia 

hidrográfica da lagoa das Furnas e o estrume daí resultante e que, diariamente, entra nas linhas 

de água, bem como o excesso de adubações periódicas, resultará, por si só, numa incontestável 

redução de nutrientes afluentes à lagoa. Tecnicamente, e sendo objectivo primordial do POBHLF 

a redução das cargas afluentes à lagoa, a reflorestação não é uma medida tão imediata como a 

anteriormente mencionada. Este pressuposto levou a SPRAçores a iniciar o processo de 

reflorestação a um ritmo mais realista, através de um planeamento rigoroso que aumente 

progressivamente de intensidade consoante a experiência e os resultados obtidos.  

 

Para além disso, para atingir os objectivos do POBHLF que dizem respeito ao aumento da 

biodiversidade, à salvaguarda da sustentabilidade dos rendimentos, à diversificação e 

consolidação da base económica local e à promoção dos valores locais, a SPRAçores considera 

que estes não serão concretizados apenas através de uma reflorestação “tradicional” para 

produção de lenho, mas sim no fomento de outras actividades e na criação de outro tipo de 

produtos. É objectivo desta entidade marcar a diferença entre uma reflorestação convencional e 

um projecto que por si só é uma atracção susceptível de, num futuro próximo, ser integrado 

numa rede Europeia de Laboratórios de Paisagem. 

 

Para além dos projectos já referidos, existe um outro que está a ser desenvolvido pela 

SPRAçores e que diz respeito ao Centro de Monitorização e Investigação das Furnas (CMIF). 

Este projecto é justificado pela SPRAçores pelo facto do modelo de ocupação preconizado no 



POBHLF corresponder a um modelo integrado que assegure um equilíbrio entre as várias 

actividades, promovendo o seu reequilíbrio e permitindo usos compatívei

valorização ambiental. Para além disso, aquela entidade considera que

implementação, há que criar um modelo de gestão no qual, numa perspectiva futura, seja 

possível apostar em soluções inovadoras através de re

acções e medidas que assegurem uma compatibilização entre a manutenção e equilíbrio dos 

recursos naturais e as expectativas sociais e económicas que daí decorrem. A

fragilidade do ecossistema em causa, a SP

implementação das acções, num espaço que seja o pólo de desenvolvimento e divulgação dos 

elementos essenciais do POBHLF e funcionando como laboratório 

também, zonas de trabalho de campo e esp

a imagem, em tempo real, do trabalho que está a ser desenvolvido naquele ecossistema.

 

 

Figura 6.3.8 - Aspecto geral do CMIF (1) 

 

O regulamento do POBHLF, constante do anexo relativo ao ponto 2, refere no seu artigo 20º a 

necessidade de um projecto de tratamento e enquadramento paisagístico que proceda à 

requalificação da área, na altura

SPRAçores aproveitou a estrutura existente com o

participativa e interactiva, seja demonstrativo das principais atribuições do POBHLF.

 

Ainda no que concerne às acções realizadas não previstas no

de 2008, a SPRAçores procedeu à 

sólido para as Ribeiras do Rosal, Salto da Inglesa (Montante e Jusante), Grota

cuja espacialização consta da figura 

 

POBHLF corresponder a um modelo integrado que assegure um equilíbrio entre as várias 

actividades, promovendo o seu reequilíbrio e permitindo usos compatíveis com os objectivos de 

valorização ambiental. Para além disso, aquela entidade considera que, aliado a um modelo de 

implementação, há que criar um modelo de gestão no qual, numa perspectiva futura, seja 

possível apostar em soluções inovadoras através de recursos físicos criados, bem como propor 

acções e medidas que assegurem uma compatibilização entre a manutenção e equilíbrio dos 

recursos naturais e as expectativas sociais e económicas que daí decorrem. A

fragilidade do ecossistema em causa, a SPRAçores considera fundamental avaliar a 

implementação das acções, num espaço que seja o pólo de desenvolvimento e divulgação dos 

elementos essenciais do POBHLF e funcionando como laboratório experimental, agrupando

zonas de trabalho de campo e espaços destinados à monitorização da água

a imagem, em tempo real, do trabalho que está a ser desenvolvido naquele ecossistema.

         

         Figura 6.3.9 -  Aspecto geral do CMIF (2)

do POBHLF, constante do anexo relativo ao ponto 2, refere no seu artigo 20º a 

necessidade de um projecto de tratamento e enquadramento paisagístico que proceda à 

na altura, ocupada pela estrutura da Satrel. Nesta sequência, a 

SPRAçores aproveitou a estrutura existente com o intuito de criar um espaço que, de uma forma 

participativa e interactiva, seja demonstrativo das principais atribuições do POBHLF.

no que concerne às acções realizadas não previstas no Plano, importa referir que, no ano 

procedeu à execução de 4 projectos de bacias de retenção de caudal 

para as Ribeiras do Rosal, Salto da Inglesa (Montante e Jusante), Grota do Albano e Funil, 

cuja espacialização consta da figura 6.3.9, bem como da carta 5-6 do anexo relativ
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POBHLF corresponder a um modelo integrado que assegure um equilíbrio entre as várias 

s com os objectivos de 

aliado a um modelo de 

implementação, há que criar um modelo de gestão no qual, numa perspectiva futura, seja 

cursos físicos criados, bem como propor 

acções e medidas que assegurem uma compatibilização entre a manutenção e equilíbrio dos 

recursos naturais e as expectativas sociais e económicas que daí decorrem. Atendendo à 

RAçores considera fundamental avaliar a 

implementação das acções, num espaço que seja o pólo de desenvolvimento e divulgação dos 

experimental, agrupando, 

aços destinados à monitorização da água e que seja 

a imagem, em tempo real, do trabalho que está a ser desenvolvido naquele ecossistema. 

 

Aspecto geral do CMIF (2) 

do POBHLF, constante do anexo relativo ao ponto 2, refere no seu artigo 20º a 

necessidade de um projecto de tratamento e enquadramento paisagístico que proceda à 

ocupada pela estrutura da Satrel. Nesta sequência, a 

intuito de criar um espaço que, de uma forma 

participativa e interactiva, seja demonstrativo das principais atribuições do POBHLF. 

, importa referir que, no ano 

execução de 4 projectos de bacias de retenção de caudal 

do Albano e Funil, 

relativo ao ponto 6.  
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Figura 6.3.10 – Localização dos projectos de execução de 4 bacias de retenção de caudal sólido não definidos no 

POBHLF 

 

Os referidos projectos decorreram de uma das acções previstas no Programa Operacional de 

Requalificação Ambiental das Lagoas (PORAL) o qual, segundo Pacheco et al. (2004), começou a 

ser desenvolvido pela DROTRH, desde o final de 2000, atendendo aos evidentes sinais de 

eutrofização que as lagoas da Região apresentavam. Segundo os mesmos autores, o PORAL deu 

um enfoque especial à lagoa das Furnas, atendendo ao conjunto de disfunções que a mesma 

apresentava em termos da qualidade de água, visando um conjunto de acções de protecção 

para aquela lagoa, das quais se destacam a necessidade de elaboração da proposta do POBHLF, 

a execução de 6 bacias de retenção de caudal sólido na Ribeira do Rosal, e a execução de bacias 

de infiltração/ faixas tampão no Salto da Inglesa. 

 

Apesar de algumas dessas bacias já se encontrarem concluídas à data de aprovação do POBHLF, 

ficaram por concluir outras, que só no ano de 2008 foram executadas pela SPRAçores, mas sem 

contudo, serem enquadradas no projecto P1 do Programa de Execução do POBHLF “elaborar o 

Plano de Intervenção das Linhas de Água”. 

 

No que concerne às bacias de retenção de caudal sólido executadas pela SPRAçores, e tendo em 

conta as considerações apresentadas nas memórias descritivas dos respectivos projectos de 

execução, os quais foram cedidos pela DSRH, há a salientar o seguinte: 

 

� A bacia hidrográfica da ribeira do Rosal foi considerada uma unidade de intervenção 

prioritária, pelo facto de a este curso de água corresponder a maior bacia hidrográfica de 
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efluentes à lagoa das Furnas. A obra projectada para esta ribeira localizou-se no extremo 

final da mesma; 

� A ribeira do Salto da Inglesa foi considerada uma unidade de intervenção prioritária, pelo 

facto de constituir a segunda ribeira mais importante da lagoa das Furnas. As obras 

preconizadas para esta ribeira localizaram-se tanto no trecho final do curso de água 

(açude 1 - jusante), como no seu trecho superior (açude 2 - montante); 

� A bacia hidrográfica da Grota do Albano foi considerada uma unidade de intervenção 

secundária, pelo facto de apresentar um regime torrencial de grande importância, 

derivado do declive do seu leito e da quantidade de blocos rolados que transporta. A obra 

projectada para esta ribeira localizou-se no extremo final da mesma; 

� A ribeira do Funil foi considerada uma unidade de intervenção secundária, pelo facto de 

apresentar uma linha de água com características de grande torrencialidade e significativa 

quantidade de sedimentos afluentes à lagoa das Furnas. Nesta ribeira, a obra projectada 

localizou-se, também, a jusante da mesma. 

 

 

 
NOTAS CONCLUSIVAS 

 
 

• Uma das acções realizadas pela SPRAçores prende-se com a aquisição de terrenos 
definidos no POBHLF como agrícolas para florestação os quais, segundo aquela 
entidade, seriam incompatíveis com a boa recuperação da qualidade da água da 
lagoa; 

 
• Outro projecto que está a ser realizado é o designado Parque Integrado da Lagoa das 

Furnas, cujo principal objectivo é atingir, cumulativamente e de forma integrada, a 
sustentabilidade económica, ecológica e social através da implementação do POBHLF. 
Para o efeito, a SPRAçores está a desenvolver o “Masterplan” do Parque Integrado da 
Lagoa das Furnas que, segundo aquela entidade, mais não é do que a coerente 
integração de vários projectos definidos no POBHLF, enquadrados numa vertente 
mais ambiciosa, inovadora e multidisciplinar de toda a bacia hidrográfica; 

 
• O Laboratório de Paisagem é outras das acções que está a ser desenvolvida pela 

SPRAçores. Segundo esta, tal como é recorrente nos parques tecnológicos, onde 
várias universidades, institutos de investigação e empresas se instalam e desenvolvem 
projectos inovadores no campo das múltiplas tecnologias, pretende-se, através de um 
Laboratório de Paisagem, utilizar a mesma estratégia no campo das ciências naturais; 

 
• Para além destes projectos, existe um outro que está a ser desenvolvido pela mesma 

entidade e que diz respeito ao Centro de Monitorização e Investigação das Furnas, 
que pretende ser o pólo de desenvolvimento e divulgação dos elementos essenciais 
do POBHLF, funcionando como laboratório experimental; 

 
• No ano de 2008, a SPRAçores procedeu à execução de 4 projectos de bacias de 

retenção de caudal sólido para as Ribeiras do Rosal, Salto da Inglesa (Montante e 
Jusante), Grota do Albano e Funil, embora não enquadradas em nenhum dos 
projectos definidos no POBHLF. 
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6.4. Análise dos Indicadores de Eficiência 
 

De acordo com o já referido no início do ponto 6, a avaliação da eficiência consiste, 

essencialmente, na monitorização do Programa de Execução e do Plano de Financiamento do 

POBHLF. Uma vez analisado o grau de implementação dos projectos e acções definidos no 

Plano, em termos temporais e financeiros, importa agora completar a informação obtida com a 

análise de um conjunto de indicadores de eficiência em diferentes domínios, de modo a avaliar a 

tendência das medidas já implementadas.  

 

Os indicadores de eficiência utilizados neste relatório são os constantes do “Sistema de 

Indicadores para a Monitorização dos Planos de Ordenamento das Bacias Hidrográficas das 

Lagoas dos Açores”, elaborado pelo OTU. 

 

No que concerne ao Sistema de Avaliação e Monitorização definido no POBHLF, este apresenta 

um conjunto de indicadores para avaliar a evolução e implementação dos projectos e acções do 

Plano na totalidade dos descritores por ele abordados. No que diz respeito à qualidade da água, 

e uma vez que o POBHLF não definiu acções com incidência directa sobre este descritor, o seu 

Sistema de Avaliação e Monitorização não propõe uma abordagem no âmbito dos indicadores 

de eficiência, mas sim no âmbito dos indicadores de eficácia, os quais pretendem monitorizar os 

resultados do Plano. 

 

A diferença verificada entre os indicadores definidos no Sistema de Avaliação e Monitorização 

do POBHLF e os efectivamente utilizados no presente relatório, justifica-se pelo facto de ter sido 

necessário construir um sistema de indicadores de monitorização transversal a todos os POBHL 

em vigor na Região, sem prejuízo de se acrescentarem indicadores específicos de cada um deles. 

 

Face ao acima exposto, e considerando o referido “Sistema de Indicadores para a Monitorização 

dos Planos de Ordenamento das Bacias Hidrográficas das Lagoas dos Açores”, a análise dos 

indicadores de eficiência encontra-se dividida em três grandes domínios: ambiental, 

socioeconómico e territorial. Do ponto de vista ambiental, são analisados os subdomínios da 

biodiversidade, da paisagem e lazer, da agro-pecuária e da floresta. Estes dois últimos 

subdomínios são, também, analisados do ponto de vista socioeconómico. Por fim, no domínio 

territorial é analisado o subdomínio das infra-estruturas. 

 

Começando pelo domínio ambiental, e de acordo com a tabela 6.4.A., do anexo relativo ao 

ponto 6, podemos referir que, em termos de biodiversidade, e de acordo com a informação 

fornecida pela SPRAçores, de 2007 para 2008 houve um aumento do número de plantas 

autóctones plantadas, de 2.500 para 2.700 plantas, o que contribuiu para o aumento da 

biodiversidade na bacia hidrográfica da lagoa das Furnas. Até Julho de 2009 já tinham sido 

plantadas 3.050 plantas autóctones. Também, em termos de investimento em preservação 

ambiental e biodiversidade, verificou-se um aumento dos valores, entre 2007 e 2008, de cerca 

de 16.800,00€ para cerca de 246.700€. Até 31 de Julho de 2009 já tinham sido investidos mais 

de 90.000,00€. 
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Tabela 6.4.1 - Análise da eficiência do POBHLF no domínio ambiental – biodiversidade 
 

biodiversidade tendência 

plantas autóctones plantadas ☺☺☺☺ 

investimento em preservação ambiental e biodiversidade ☺☺☺☺ 

 

No que concerne à paisagem e lazer, e analisando o primeiro indicador apresentado para este 

subdomínio na tabela 6.4.A. verifica-se que, da informação fornecida pela SPRAçores, até 31 de 

Julho de 2009 não tinham sido implementados quaisquer projectos para espaços exteriores nas 

margens da lagoa das Furnas face às áreas de recreio e lazer definidas no POBHLF. Não 

obstante, e apesar de não existir nenhuma área de espaços exteriores com projectos 

implementados, foram já realizados investimentos na elaboração de alguns daqueles projectos, 

bem como na implementação de percursos pedestres e de miradouros. O aumento do 

investimento foi mais significativo de 2008 para 2009, passando de cerca de 408.000,00€ para 

cerca de 1.188.000,00€, tanto mais se tivermos em conta que para o ano de 2009 apenas se 

consideraram os valores até ao final do mês de Julho.  

 
Tabela 6.4.2 - Análise da eficiência do POBHLF no domínio ambiental – paisagem e lazer 
 

paisagem e lazer tendência 

área de espaços exteriores nas margens com projectos implementados/ áreas de 

recreio e lazer definidas no POBHLF 
���� 

investimento na implementação dos projectos de espaços exteriores nas margens, 

percursos pedestres e miradouros 
☺☺☺☺ 

 

Em relação ao subdomínio da agro-pecuária, e de acordo com os valores constantes da tabela 

6.4.A., verifica-se que, em 2008, a área de pastagem existente na bacia hidrográfica da lagoa das 

Furnas correspondia a 229% das áreas agrícolas definidas no POBHLF, isto é, apesar de aquele 

Plano definir que a área agrícola atinja 196,07 ha, existia em 2008, segundo informação da 

DRDA, uma área de pastagem de 449 ha. Para além disso, e no que concerne à área fertilizada 

constata-se, também, de acordo com os valores apresentados por aquela Direcção Regional, que 

para o ano de 2008 toda a área de pastagem era fertilizada e toda a fertilização era não 

controlada.  

 
Tabela 6.4.3 - Análise da eficiência do POBHLF no domínio ambiental – agro-pecuária 
 

agro-pecuária  tendência 

área de pastagem/ área agrícola definida no POBHLF ���� 

área de pastagem fertilizada/ área de pastagem ���� 

área de pastagem com fertilização não controlada/ área de pastagem fertilizada ���� 

 

No domínio do ambiente, importa salientar, ainda, alguns indicadores relativos ao subdomínio 

da floresta e que constam da tabela 6.4.A. Começando por analisar a percentagem de área de 

pastagem reconvertida em floresta de protecção na bacia hidrográfica da lagoa das Furnas face 

às áreas florestais de protecção definidas no POBHLF, verifica-se que, de acordo com a 

informação fornecida pela SPRAçores e pela DRRF, houve um ligeiro aumento de 2007 para 

2008, ou seja, de 0,08% para 1,05%, sendo que até 31 de Julho de 2009 foram reconvertidos 

1,09%. Contudo, se analisarmos a percentagem de área de pastagem reconvertida em floresta 

de protecção face à área de floresta de protecção existente naquela bacia hidrográfica (de 
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acordo com o uso do solo desenhado para 2005, constante da carta 6-6 do anexo relativo ao 

ponto 6), os valores são ligeiramente diferentes, tendo passado de 0,43% em 2007 para 8,06% 

em 2008 e atingido os 5,84% em Julho de 2009. 

 

Quanto à percentagem de área de pastagem reconvertida em floresta de produção na bacia 

hidrográfica da lagoa das Furnas face às áreas florestais de produção definidas no POBHLF, 

verifica-se que, também de acordo com a informação disponibilizada pela SPRAçores e pela 

DRRF, esta foi um pouco acima dos 3% em 2008 e na ordem dos 0,7% até ao final de Julho de 

2009. Contudo, e se analisarmos a percentagem de área de pastagem reconvertida em floresta 

de produção em relação à área de floresta de produção existente naquela bacia hidrográfica (de 

acordo com a carta 6-6 do anexo relativo ao ponto 6), esta é também inferior, designadamente 

de 1,33% em 2008 e 0,32% em Julho de 2009. 

 

Para além disso, verifica-se que até 31 de Julho de 2009, e de acordo com os dados 

disponibilizados pelas entidades acima referidas, não houve reconversão de floresta de 

produção em floresta de protecção na área de intervenção do POBHLF. 

 

No que concerne ao investimento público em florestação, e tendo em conta a informação 

fornecida apenas pela SPRAçores, este passou dos cerca de 17.000,00€ no ano de 2007 para os 

mais de 246.000,00€ no ano de 2008, sendo que até 31 de Julho de 2009, tinha sido investido 

pelo sector público cerca de 90.000,00€ em florestação. Pelo contrário, verifica-se que não 

houve investimento por parte dos privados na florestação da área de intervenção do POBHLF. 

 

Tabela 6.4.4 - Análise da eficiência do POBHLF no domínio ambiental – floresta 
 

floresta tendência 

área de pastagem reconvertida em floresta de protecção/ área florestal de protecção 

definida no POBHLF 
���� 

área de pastagem reconvertida em floresta de protecção/ área de floresta de 

protecção 
���� 

área de pastagem reconvertida em floresta de produção/ área florestal de produção 

definida no POBHLF 
���� 

área de pastagem reconvertida em floresta de produção/ área de floresta de 

produção 
���� 

área de floresta de produção reconvertida em floresta de protecção ���� 
área de pastagem contratada por privados para florestação/ área de pastagem 

reconvertida em floresta de protecção e produção 
���� 

Investimento público em florestação ☺☺☺☺ 

 

Relativamente ao domínio socioeconómico, e de acordo com a tabela 6.4.A., podemos referir 

que um dos indicadores relativos à agro-pecuária diz respeito à percentagem de explorações 

agrícolas existentes na bacia hidrográfica da lagoa das Furnas com mais de 30 vacas. De acordo 

com a informação fornecida pela DRDA, verifica-se que não houve uma grande variação de 2005 

a 2008, no entanto a percentagem nestes anos foi sempre igual ou superior a 60%. 

 

Analisando agora o valor do encabeçamento na área de intervenção do POBHLF, verifica-se que 

entre 2005 e 2008 não houve grandes variações, tendo o valor mínimo sido de 3,34 cab./ha em 

2008 e o máximo de 3,48 cab./ha em 2007.  
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No que concerne à produção anual de leite na bacia hidrográfica da lagoa das Furnas, 

considerando o período de obtenção de informação por parte da DRDA (de Abril a Março), e à 

semelhança dos indicadores anteriores, verifica-se que esta foi mais ou menos constante de 

2004 a 2009, com valores na ordem dos 10.000.000 kg. 

 

Em termos financeiros, e tendo em conta a informação apenas disponibilizada pela SPRAçores, 

verifica-se que foram efectuadas de 2007 a 2009 compensações a proprietários e rendeiros, 

tendo o valor máximo sido despendido no ano de 2007 (cerca de 803.000,00€).  

 

Ainda neste subdomínio, importa referir a área de terrenos adquirida pela SPRAçores de 2007 a 

31 de Julho de 2009, bem como, o respectivo valor despendido. Assim, e de acordo com a 

informação disponibilizada pela mesma, a área de terrenos adquirida foi de 244,02 ha e o valor 

despendido de cerca de 2.300.000,00€ em 2007, pouco mais de 2.200.000,00€ em 2008 e cerca 

de 510.000,00€ até 31 de Julho de 2009. 

 
Tabela 6.4.5 - Análise da eficiência do POBHLF no domínio socioeconómico – agro-pecuária 
 

agro-pecuária tendência 

explorações agrícolas com mais do que 30 vacas/ explorações agrícolas ���� 

cabeças de gado/ área de pastagem ���� 

produção anual de leite ���� 

valor despendido com pagamentos de compensações a proprietários e rendeiros ☺☺☺☺ 

área de terrenos adquirida pela entidade responsável pela implementação do POBHLF  ☺☺☺☺ 
valor despendido pela entidade responsável pela implementação do POBHLF na 

aquisição de pastagens 
☺☺☺☺ 

 

No que respeita ao subdomínio da floresta, salienta-se a produção de madeira (biomassa) que, 

de acordo com a informação disponibilizada pela DRRF, foi de pouco mais de 2.000 toneladas 

em 2005 e de cerca de 1.300 toneladas em 2007. 

 
Tabela 6.4.6 - Análise da eficiência do POBHLF no domínio socioeconómico – floresta 
 

floresta tendência 

produção de madeira (biomassa) ☺☺☺☺ 

 

Por fim, e em relação ao domínio do território, mais concretamente ao subdomínio das infra-

estruturas, há a referir a extensão da rede viária convertida em circuitos pedonais ou de trânsito 

condicionado que, apenas segundo informação da SPRAçores, em 2008 foi de 1,05 km, tendo 

até 31 de Julho de 2009 atingido os 1,20 km. Por outro lado, e de acordo com a informação 

cedida pela CMP e pelo IROA, a extensão da rede de abastecimento de água e de saneamento 

básico no interior da bacia hidrográfica da lagoa das Furnas manteve-se inalterada entre 2005 e 

Julho de 2009, pelo facto de não ter sido alvo de intervenção.  

 
Tabela 6.4.7 - Análise da eficiência do POBHLF no domínio território – infra-estruturas 
 

Infra-estruturas tendência 

conversão da rede viária em circuitos pedonais ou de trânsito condicionado ☺☺☺☺ 

rede de abastecimento de água e de saneamento básico ���� 
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Do total de indicadores definidos no “Sistema de Indicadores para a Monitorização dos Planos 

de Ordenamento das Bacias Hidrográficas das Lagoas dos Açores”, apenas não foram utilizados 

no presente relatório o valor despendido com pagamentos a agricultores para fins agro-

ambientais, por falta de disponibilização da informação por parte da entidade responsável – a 

DRDA, e o número de explorações florestais existentes na bacia hidrográfica da lagoa das 

Furnas, por, na altura, não se ter procedido à solicitação dessa informação à DRRF. 

 

 

 

 
NOTAS CONCLUSIVAS 

 
 

• Os indicadores de eficiência utilizados são os constantes do “Sistema de Indicadores 
para a Monitorização dos Planos de Ordenamento das Bacias Hidrográficas das 
Lagoas dos Açores”; 
 

• No que concerne ao domínio ambiental, mais concretamente ao subdomínio da 
biodiversidade, os resultados são positivos, quer pelo aumento do número de plantas 
plantadas, quer pelo investimento efectuado ao nível da preservação ambiental e da 
biodiversidade. O mesmo se pode dizer relativamente ao subdomínio da paisagem e 
lazer, dado os investimentos realizados na implementação de percursos pedestres e 
de miradouros e na elaboração de alguns projectos para espaços exteriores, embora 
até Julho de 2009 estes ainda não tivessem sido implementados; 
 

• Contudo, e ainda dentro do domínio ambiental, destaca-se negativamente o 
subdomínio da agro-pecuária, pelo facto de, em 2008, a área de pastagem existente 
ser muito superior à definida no POBHLF e de toda a área de pastagem ser fertilizada e 
não controlada; 

 

• O outro subdomínio do domínio ambiental diz respeito à floresta, relativamente à 
qual se destaca, de forma positiva, o investimento público efectuado em florestação e, 
de forma negativa, a falta de investimento por parte dos privados na florestação, bem 
como a não reconversão de áreas de floresta de produção em floresta de protecção. 
Para além disso, e apesar de se ter verificado a reconversão das áreas de pastagem 
em floresta de produção e em floresta de protecção, estas atingiram valores baixos; 

 

• Em relação ao domínio socioeconómico, designadamente ao subdomínio da agro-
pecuária, salientam-se positivamente as compensações efectuadas a proprietários e 
rendeiros, bem como a área de terrenos adquirida e o respectivo valor despendido. 
Contudo, importa referir que a percentagem de explorações agrícolas existentes com 
mais de 30 vacas foi, ao longo do período analisado, sempre igual ou superior a 60%, 
que o encabeçamento variou entre os 3,34 e os 3,48 cab./ha e que a produção anual 
de leite foi mais ou menos constante. Quanto ao subdomínio da floresta, os resultados 
são positivos, dada a produção de madeira (biomassa) no período considerado; 

 

• Por fim, e no que diz respeito ao domínio territorial, mais concretamente ao 
subdomínio das infra-estruturas, observa-se o aumento da extensão de rede viária 
convertida em circuitos pedonais ou de trânsito condicionado, por oposição à 
extensão da rede de abastecimento de água e de saneamento básico, a qual se 
manteve inalterada entre 2005 e Julho de 2009. 
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7. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO POBHLF 
 

 

Pretende-se com este ponto do relatório avaliar o grau de eficácia do POBHLF, o que pressupõe 

a análise da sustentabilidade dos resultados obtidos perante os principais objectivos que 

moldaram a elaboração do Plano. 

 

Considerando que o POBHLF tem como objectivo global compatibilizar os usos e as actividades 

humanas não só com a protecção e valorização ambiental da bacia hidrográfica da lagoa das 

Furnas mas, sobretudo, com a recuperação da qualidade da água da lagoa, a sua monitorização 

é um aspecto fundamental na avaliação da sua eficácia. 

 

Nesta sequência, a avaliação da eficácia do POBHLF incide num primeiro sub-ponto 7.1. Análise 

da qualidade da água da lagoa, efectuado pela DSRH, enquanto serviço responsável pela 

monitorização da qualidade da água das lagoas na Região. Num outro sub-ponto 7.2. Análise dos 

indicadores de eficácia, e em complemento à informação fornecida por aquela direcção de 

serviços, é analisado um conjunto de indicadores, os quais se relacionam com as GLO do 

POBHLF. 

 

7.1. Análise da Qualidade da Água da Lagoa 
 
Segundo a informação fornecida pela DSRH, a massa de água da lagoa das Furnas tem-se 

revelado num constante estado de eutrofia, conduzindo a valores do Índice de Estado Trófico 

(TSI), calculado segundo metodologia aconselhada por Carlson (1977), compreendidos entre 60 

e 70. Ocasionalmente, a transparência da água atingiu valores ligeiramente mais elevados, 

indiciando uma aparente melhoria da qualidade da massa de água, mas essa situação revelou-se 

sempre transitória. 

 

 
Gráfico 7.1.1 – Evolução do índice do estado trófico da água da lagoa das Furnas 

 
A qualidade da água da lagoa das Furnas sofreu um agravamento em 2007 relativamente aos 

anos anteriores. A diminuição de transparência pode ter sido originada por um aumento do 
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transporte sólido nas escorrências para a lagoa. Por seu turno, em 2008, os resultados do TSI, 

apesar de indicarem que a lagoa deve continuar a ser classificada como eutrófica, permitem 

verificar ter havido uma melhoria muito ligeira do seu estado trófico relativamente ao que tinha 

sido observado em 2007. 

 

Na tabela 7.1.1 apresenta-se, de forma sistematizada, a evolução do estado trófico de 2005 a 

2008 sendo possível verificar que, na lagoa das Furnas, a qualidade da água tem-se mantido em 

estado de eutrofia, não sendo ainda possível verificar a influência das medidas definidas no 

POBHLF, cujos efeitos são expectáveis a médio/ longo prazo. 
 
Tabela 7.1.1 – Evolução do estado trófico da lagoa das Furnas, entre 2005 e 2008 
 

 
Nota: Índice do Estado Trófico de Carlson (TSI): <30 – oligotrófico; 30-40 – oligo-mesotrófico; 40-50 - mesotrófico; 50-60 – eutrófico; 
60-70 - eutrófico + Com alta probabilidade de dominância de cianobactérias, >70 - hipereutrófico 

 
 

 

 
 

7.2. Análise dos Indicadores de Eficácia 
 
De acordo com o mencionado no início do ponto 7, a avaliação da eficácia consiste, 

essencialmente, em analisar a sustentabilidade dos resultados obtidos perante os principais 

objectivos que moldaram a elaboração do Plano. Salienta-se que as GLO do POBHLF são a 

redução das cargas afluentes à lagoa; o aumento da biodiversidade; a minimização dos riscos 

geotécnicos; a salvaguarda da sustentabilidade dos rendimentos; a diversificação e a 

consolidação da base económica local; e a promoção dos valores locais. 

 

O Sistema de Avaliação e Monitorização do POBHLF apresenta um conjunto de indicadores para 

avaliar a análise/monitorização dos benefícios obtidos com a implementação do Plano para 

diversos descritores. Não obstante, e à semelhança dos indicadores de eficiência, os indicadores 

de eficácia utilizados no presente relatório são os constantes do “Sistema de Indicadores para a 

Monitorização dos Planos de Ordenamento das Bacias Hidrográficas das Lagoas dos Açores”. 

Esta situação decorre do facto de ter sido necessário construir um sistema de indicadores de 

monitorização transversal a todos os POBHL em vigor na Região, pese embora se acrescentem 

 2005 2008 
evolução evolução 

TSI anual TSI % ET TSI % ET 

Furnas 58 0 eutrófico 61 5,2 eutrófico + piorou ���� 

 
NOTAS CONCLUSIVAS 

 
 

• A qualidade da água da lagoa das Furnas tem-se mantido em estado de eutrofia, não 
sendo, ainda, possível verificar a influência das medidas definidas no POBHLF, cujos 
efeitos são expectáveis a médio/longo prazo. 
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indicadores respeitantes a cada um deles, uma vez que cada POBHL tem os seus objectivos 

específicos. 

 

Assim, e considerando o referido “Sistema de Indicadores para a Monitorização dos Planos de 

Ordenamento das Bacias Hidrográficas das Lagoas dos Açores”, a análise dos indicadores de 

eficácia encontra-se estruturada de acordo com as GLO do POBHLF, tal como apresentado na 

tabela 7.2.A., do anexo relativo ao ponto 7, de modo a que seja possível avaliar o respectivo grau 

de concretização.  

 

Começando pela redução das cargas afluentes à lagoa, verificou-se uma diminuição dos 

sedimentos retidos não mobilizados para a lagoa das Furnas, tendo-se passado, segundo os 

dados da DSRH, de cerca de 200 toneladas de sedimentos em 2005 para cerca de 80 toneladas 

em 2009 (até 31 de Julho). 

 
Tabela 7.2.1 - Análise da eficácia do POBHLF – redução das cargas afluentes à lagoa 
 

redução das cargas afluentes à lagoa tendência 

sedimentos retidos não mobilizados para a lagoa ☺☺☺☺ 

 

Em relação a este aspecto, e tendo em conta a informação referida no ponto 7.1 relativamente 

ao facto da qualidade da água da lagoa das Furnas ter sofrido um agravamento em 2007 face 

aos anos anteriores e da diminuição de transparência poder ter sido originada por um aumento 

do transporte sólido nas escorrências para a lagoa, importa esclarecer que, segundo indicação 

da DSRH, o facto de haver uma diminuição de sedimentos mobilizados para a lagoa em toda a 

sua bacia hidrográfica não pode ser extrapolado apenas pela quantidade de material retido nas 

bacias de retenção. 

 

No que concerne ao aumento da biodiversidade, e tendo em conta a informação fornecida pela 

SPRAçores relativamente às espécies vegetais introduzidas na bacia hidrográfica da lagoa das 

Furnas, verifica-se que houve uma contribuição para o aumento da biodiversidade de 2008 até 

31 de Julho de 2009, de 17 para 22 espécies. 

 
Tabela 7.2.2 - Análise da eficácia do POBHLF – aumento da biodiversidade 
 

aumento da biodiversidade tendência 

espécies vegetais introduzidas ☺☺☺☺ 

 

Para a análise da minimização dos riscos geotécnicos, e segundo indicação da DSRH, foi 

contabilizado o número de dias em que o nível da água da lagoa é superior a 1 m (medido a 

partir da cota 279,10 m que equivale ao zero hidrométrico), ou seja, valor a partir do qual 

aquela direcção de serviços considera haver riscos para pessoas e bens. Verifica-se que, entre 

2005 e 2006 houve um aumento de 29 para 30 dias, tendo no ano seguinte diminuído para 18 

dias. Em 2008, verifica-se que não houve nenhum dia em que o nível da água da lagoa das 

Furnas tivesse sido superior a 1 m, e no ano de 2009, apenas foram registados 2 dias. 
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Tabela 7.2.3 - Análise da eficácia do POBHLF – minimização dos riscos geotécnicos 
 

minimização dos riscos geotécnicos tendência 

dias em que o nível da água da lagoa é superior a 1,00 m ☺☺☺☺ 

 

Relativamente à salvaguarda da sustentabilidade dos rendimentos, e tendo por base o número 

de activos com emprego local na freguesia das Furnas, verificou-se, segundo os dados do 

Observatório do Emprego e Formação Profissional (OEFP) algumas oscilações, sobretudo de 

2005 para 2006, com uma diminuição de 239 para 140 activos, e de 2007 para 2008, com um 

aumento de 144 para 235 activos. 

 
Tabela 7.2.4 - Análise da eficácia do POBHLF – salvaguarda da sustentabilidade dos rendimentos 
 

salvaguarda da sustentabilidade dos rendimentos tendência 

activos com emprego local (freguesia) ���� 

 

Outra das GLO do POBHLF diz respeito à diversificação e consolidação da base económica local. 

Para tal, foi analisado o número de activos com emprego no sector do turismo na freguesia das 

Furnas. Segundo a informação também fornecida pelo OEFP, este número sofreu algumas 

variações, sobretudo de 2005 para 2006, com uma diminuição de 124 para 105 activos, e de 

2007 para 2008 com um aumento de 113 para 122 activos. 

 

O outro indicador apresentado no “Sistema de Indicadores para a Monitorização dos Planos de 

Ordenamento das Bacias Hidrográficas das Lagoas dos Açores”, diz respeito ao número de 

dormidas em empreendimentos turísticos face ao número de camas em empreendimentos 

turísticos. Não obstante, e considerando que a DRT apenas disponibilizou o número de camas 

em empreendimentos turísticos (remetendo a recolha da restante informação para o Serviço 

Regional de Estatística dos Açores - SREA), apenas podemos constatar que houve um aumento 

do número de camas de 2005 para 2006, de 212 para 260 camas, as quais se mantiveram no ano 

seguinte. Em 2008, voltou a haver um aumento, passando-se para 272 camas, número que se 

manteve até 31 de Julho de 2009.   

 
Tabela 7.2.5 - Análise da eficácia do POBHLF – diversificação e consolidação da base económica local 
 

diversificação e consolidação da base económica local tendência 

activos com emprego no sector do turismo (freguesia) ���� 

camas em empreendimentos turísticos (freguesia) ☺☺☺☺ 

 

Por último, e no que se refere à promoção dos valores locais, foi contabilizado o número de 

estabelecimentos de restauração e similares que servem o tradicional “Cozido das Furnas” face 

ao número de estabelecimentos de restauração e similares existentes na freguesia das Furnas. 

Assim, e tendo em conta o levantamento efectuado pelo OTU, verifica-se que cerca de 47% dos 

estabelecimentos de restauração e similares servem o tradicional cozido, o que significa uma 

boa promoção deste valor específico das Furnas. 
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Tabela 7.2.6 - Análise da eficácia do POBHLF – promoção dos valores locais 
 

promoção dos valores locais tendência 

estabelecimentos de restauração e similares que servem “cozido das Furnas” (freguesia) / 
estabelecimentos de restauração e similares (freguesia)  ☺☺☺☺ 

 

Em relação aos indicadores de eficácia, considera-se que estes terão de ser testados e melhor 

trabalhados nos próximos relatórios de avaliação. Tratam-se de indicadores complexos, uma vez 

que pretendem aferir o grau de concretização de objectivos do Plano. Outro aspecto que 

importa referir diz respeito à componente “solos”, a qual não foi analisada no presente relatório 

por falta de dados e de uma metodologia detalhada. Contudo, considera-se que os próximos 

relatórios de avaliação do POBHLF devem abranger esta componente fundamental para a 

avaliação da sua eficácia. 

 

 

 
NOTAS CONCLUSIVAS 

 
 

• Os indicadores de eficácia utilizados são os constantes do “Sistema de Indicadores 
para a Monitorização dos Planos de Ordenamento das Bacias Hidrográficas das 
Lagoas dos Açores”; 

 
• No que concerne à GLO “redução das cargas afluentes à lagoa”, os resultados são 

positivos, dada a diminuição dos sedimentos retidos não mobilizados para a lagoa 
das Furnas; 
 

• Em relação à GLO “aumento da biodiversidade”, salienta-se positivamente o 
número de espécies vegetais introduzidas na bacia hidrográfica da lagoa das 
Furnas; 

 

• Outra GLO corresponde à “minimização dos riscos geotécnicos”, em relação à 
qual se registou uma diminuição do número de dias em que o nível da água da 
lagoa das Furnas é superior a 1 m, e que pode provocar riscos para pessoas e bens; 
 

• Quanto à GLO “salvaguarda da sustentabilidade dos rendimentos”, os resultados 
indicam alguma oscilação em relação ao número de activos com emprego local na 
freguesia das Furnas, tendo o maior número sido registado em 2005 e o menor em 
2006; 

 

• Para a GLO “diversificação e consolidação da base económica local”, destaca-se 
positivamente o aumento do número de camas em empreendimentos turísticos 
na freguesia das Furnas. Contudo, e tendo em conta o número de activos com 
emprego local naquela freguesia, registam-se algumas oscilações, tendo, à 
semelhança dos activos com emprego local, o maior número sido registado em 
2005 e o menor em 2006; 

 

• Por fim, e em relação à GLO “promoção dos valores locais”, verifica-se uma boa 
divulgação do tradicional “Cozido das Furnas”, o qual é servido em cerca de 47% 
dos estabelecimentos de restauração e similares existentes na freguesia das 
Furnas. 
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8. AVALIAÇÃO DOS ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DO POBHLF 

 

 

O ponto 8 do presente relatório pretende, essencialmente, analisar as principais dificuldades 

identificadas pela DROTRH, enquanto entidade gestora do Plano, na aplicação dos elementos 

fundamentais do POBHLF, isto é, do regulamento, da planta de síntese e da planta de 

condicionantes, desde a sua aprovação até meados de 2009. 

 

8.1. Avaliação da Aplicação do Regulamento 
 

A partir da análise efectuada ao diploma que aprovou o POBHLF, o Decreto Regulamentar 

Regional n.º 2/2005/A, de 15 de Fevereiro, que consta do anexo relativo ao ponto 2, há a 

salientar, quanto à aplicação do regulamento e à compatibilização deste com a planta de síntese 

e com a planta de condicionantes, os seguintes aspectos fundamentais: 

 
Tabela 8.1.1 – Principais dificuldades de aplicação regulamentar: aspectos fundamentais 
 

referência conteúdo principais dificuldades observações 

artigo 1º 
(classificação) e artigo 

5º do regulamento 
(área de intervenção) 

limite da zona 
reservada 

o limite da zona reservada definido no 
regulamento não coincide com o 
delimitado na planta de síntese 

no diploma de aprovação do 
POBHLF não consta a possibilidade 
de ajustamento do limite da zona 
reservada, o que leva a que o 
regulamento e a cartografia não 
estejam em consonância. Para 
além disso, verifica-se que a zona 
reservada não foi medida a partir 
da cota 281, mas sim a partir do 
limite do plano de água 

artigos 26º e 29º do 
regulamento (áreas 

florestais de 
produção) 

regime específico 
das áreas 

florestais de 
produção 

não é permitida qualquer edificação, 
com excepção das infra-estruturas e 
equipamentos de apoio exclusivo à 
gestão florestal. Para além de não 
serem permitidas novas edificações 
destinadas a TER, não se encontra 
prevista a instalação da referida 
tipologia nas edificações existentes 

um dos projectos do Programa de 
Execução do POBHLF diz respeito à 
divulgação das normas de 
licenciamento de TER, o qual 
pretende mobilizar potenciais 
promotores para o seu 
investimento, já que dadas as suas 
características (com impactes 
ambientais pouco significativos e 
normalmente aproveitando as 
construções já existentes) 
considera desejável a promoção 
deste tipo de oferta de alojamento 

artigos 27º e 28º do 
regulamento (áreas 

agrícolas) 

regime específico 
das áreas 
agrícolas 

não é permitida qualquer edificação, 
nem mesmo apoios agrícolas. Não se 
encontra prevista a instalação de TER 
nas edificações existentes 

artigos 40º e 41º do 
regulamento (áreas 

naturais de 
enquadramento) 

regime específico 
das áreas naturais 

de 
enquadramento 

não se encontra prevista a instalação de 
TER nas edificações existentes 

alínea c) do n.º 1 do 
artigo 29º do 

regulamento (áreas 
agrícolas) 

indicações sobre a 
adubação 

fosfatada das 
parcelas agrícolas 

no regulamento não está identificada a 
entidade superintendente pelo 
fornecimento destas indicações 

no âmbito da aplicação 
regulamentar, mostra-se 
necessário esclarecer qual a 
entidade que superintende a 
monitorização do teor de fósforo 
do solo na bacia hidrográfica 
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Para além dos aspectos fundamentais anteriormente referidos, existem ainda outros que 

importa salientar: 

 
Tabela 8.1.2 – Principais dificuldades de aplicação regulamentar: outros aspectos 
 

referência conteúdo observações/ sugestões 

artigo 8º do 
regulamento 
(definições) 

definições 
as definições apresentadas neste artigo deverão seguir a redacção 
constante do RJUE, bem como da demais legislação em vigor 

artigos 9º a 17º do 
regulamento 

(servidões 
administrativas e 

restrições de utilidade 
pública) 

domínio hídrico, RAR, RE, 
reservas hídricas, linhas de 

alta tensão, marcos 
geodésicos e zona 

vulnerável 

não é feita referência à legislação a aplicar no âmbito das servidões 
administrativas e restrições de utilidade pública. Para além disso, e ao 
contrário das restantes servidões administrativas e restrições de 
utilidade pública, o regulamento não apresenta nenhum artigo 
específico para a RAR nem para as linhas de alta tensão 

n.º 4 do artigo 10º do 
regulamento (domínio 

hídrico) 
domínio hídrico 

o parecer relativamente aos usos privativos do domínio hídrico 
deverá ser emitido apenas pelo departamento do Governo Regional 
com competência em matéria de recursos hídricos 

artigo 11º  do 
regulamento (reserva 

ecológica) 
reserva ecológica 

deverá proceder-se à actualização das designações/classificações das 
áreas abrangidas pela RE, de acordo com a legislação em vigor 

artigos 13º e 14º  do 
regulamento (rede 

viária e imóveis 
classificados) 

rede viária e imóveis 
classificados 

deverá proceder-se à actualização da respectiva legislação 

artigo 16º do 
regulamento (zona 

vulnerável) 

relativamente à zona 
reservada é referido que 
“a bacia hidrográfica da 

lagoa das Furnas é 

classificada como zona 

vulnerável, para efeitos de 

poluição por nitratos” 

deverá adoptar-se a seguinte redacção: “a bacia hidrográfica da lagoa 
das Furnas é classificada como zona vulnerável pela Portaria n.º 
100/2004, de 3 de Setembro, que visa proteger as águas contra a 
poluição causada por nitratos de origem agrícola” 

n.º 3 do artigo 22º do 
regulamento (plano 

de água) 
regime do plano de água 

a prática de pesca à linha deverá ficar condicionada ao disposto em 
portaria do membro do Governo Regional com competência em 
matéria de recursos piscícolas de água interiores e não em matéria de 
recursos hídricos 

n.º 3 do artigo 24º do 
regulamento (zona de 

protecção da bacia 
hidrográfica) 

regime geral da zona de 
protecção da bacia 

hidrográfica 

a prévia autorização para todas as práticas deverá, também, ser 
emitida pelo departamento do Governo Regional com competência 
em matéria de ordenamento do território 

alínea b) do n.º 1 do 
artigo 29º do 

regulamento (áreas 
agrícolas) 

regime específico das 
áreas agrícolas 

o parecer prévio referido relativamente às mobilizações do solo com 
charruas, grades de discos acopladas e frezas deverá, também, ser 
emitido pelo departamento do Governo Regional com competência 
em matéria de ordenamento do território 

artigo 37º do 
regulamento (núcleos 

de apoio) 

regime específico dos 
núcleos de apoio 

o parecer vinculativo referido para todas as actividades, utilizações e 
ocupações nos núcleos de apoio deverá, também, ser emitido pelo 
departamento do Governo Regional com competência em matéria de 
ordenamento do território 

n.º 4 do artigo 39º do 
regulamento (áreas 

florestais de 
protecção) 

regime específico das 
áreas florestais de 

protecção 

deverão ser uniformizadas as designações de “plano geral de infra-
estruturas florestais” e de “plano de rede viária florestal” 
mencionadas nos n.os 4 dos artigos 39º e 27º do regulamento, 
respectivamente  

artigo 53º do 
regulamento 

(monitorização) 
monitorização 

deverá ser corrigida a referência “(…) evolução dos parâmetros da 

água da lagoa e seus efluentes (…)” para “(…) evolução dos 
parâmetros da água da lagoa e seus afluentes (…)” 

artigos 54º a 56º do 
regulamento 

(disposições finais e 
transitórias) 

contra-ordenações e 
crimes de desobediência 

verifica-se que estes aspectos não estão considerados no diploma 
aprovado 
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Não obstante o acima mencionado, também se verificam aspectos que se encontram omissos 

no regulamento do POBHLF, como por exemplo: 

 
Tabela 8.1.3 – Principais dificuldades de aplicação regulamentar: aspectos omissos 
 

aspectos omissos  

regulamentação de determinadas actividades, nomeadamente venda ambulante, montagem de tendas para eventos, 
actividades desportivas esporádicas ou sistemáticas, quer no plano de água, quer na restante área da bacia hidrográfica 

regulamentação a aplicar a equipamentos e infra-estruturas, nomeadamente antenas de telecomunicações, centros de 
processamento de resíduos, aterros de resíduos, postos de transformação/alta tensão e estações de tratamento de águas 
residuais que se pretendam implementar na área de intervenção do POBHLF 

extracção de massas minerais 

articulação da interdição de cortes de arvoredo com o objectivo de renovação do coberto vegetal e a necessidade de cortes 
selectivos 

 
 

8.2. Avaliação da Cartografia 
 

No que concerne à cartografia, e começando pela análise da planta de síntese do POBHLF, 

salientam-se os seguintes aspectos: 

 
Tabela 8.2.1 – Principais dificuldades de aplicação da planta de síntese: zona reservada 
 

referência  principais dificuldades/ observações 

zona reservada 

a delimitação da zona reservada na planta de síntese não apresenta uma largura constante de 50 m, 
tal como determinado no artigo 1º (classificação) e no artigo 5º do regulamento (área de 
intervenção), o que origina dificuldades de aplicação regulamentar em diversas áreas, tal como 
demonstrado na figura 8.2.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 8.2.1 – Delimitação da zona reservada na planta de síntese do POBHLF 

 
Tabela 8.2.2 – Principais dificuldades de aplicação da planta de síntese: núcleos de apoio 
 

referência  principais dificuldades/ observações 

núcleos de apoio 
de acordo com o regulamento, os núcleos de apoio estão inseridos nas áreas de protecção média, 
pelo que na legenda a sua simbologia deverá ser inserida na secção respectiva, tal como apresentado 
na figura 8.2.2. 
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Figura 8.2.2 – Núcleos de apoio: alteração de representação na legenda da planta de síntese do POBHLF 

 

Relativamente à planta de condicionantes do POBHLF, importa mencionar os seguintes 

aspectos: 

 
Tabela 8.2.3 – Principais dificuldades de aplicação da planta de condicionantes: RE 
 

referência  principais dificuldades/ observações 

reserva ecológica 

na planta de condicionantes do POBHLF, toda a bacia hidrográfica encontra-se classificada 
como área de RE, o que origina dificuldades na aplicação do regime de gestão de 
determinadas categorias do uso do solo, como por exemplo, as áreas edificadas. Para além 
disso, deverá proceder-se à actualização das designações constantes na planta de 
condicionantes, de acordo com a legislação em vigor 

 
Tabela 8.2.4 – Principais dificuldades de aplicação da planta de condicionantes: reservas hídricas 

 

referência  principais dificuldades/ observações 

reservas hídricas 
a localização das nascentes, na planta de condicionantes do POBHLF, não é coincidente com 
a localização das nascentes constantes do SIG da DROTRH, tal como apresentado na figura 
8.2.3. 

 

 
 

Figura 8.2.3 – Localização das nascentes na planta de condicionantes do POBHLF/ localização das nascentes 
constantes do SIG da DROTRH 
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Tabela 8.2.5 – Principais dificuldades de aplicação da planta de condicionantes: rede viária e imóveis classificados 
 

referência  principais dificuldades/ observações 

rede viária e imóveis 
classificados 

deverá proceder-se à actualização da respectiva legislação na legenda. No que concerne à rede 
viária, deverá ser considerado o novo estatuto das vias de comunicação terrestre da Região 
Autónoma dos Açores 

 

Existem, ainda, outros aspectos que são comuns à planta de síntese e à planta de 

condicionantes: 

 
Tabela 8.2.6 – Principais dificuldades de aplicação da planta de síntese e da planta de condicionantes: rede 

hidrográfica, limite da lagoa e rede viária 
 

referência  principais dificuldades/ observações 

rede hidrográfica,  
limite da lagoa e rede 

viária 

tal como apresentado na figura 8.2.4, verifica-se, por um lado, uma discrepância entre a rede 
hidrográfica representada no POBHLF e a rede hidrográfica constante da Carta Militar (IGeoE, 2000), 
o que suscita algumas dúvidas na aplicação regulamentar do domínio público hídrico. Por outro lado, 
verifica-se que o limite da lagoa representado no POBHLF não é totalmente coincidente com o limite 
apresentado na Carta Militar (IGeoE, 2000). Há ainda a acrescentar a divergência entre a rede viária 
representada no POBHLF e a rede viária constante da Carta Militar (IGeoE, 2000) 

 

 
 

Figura 8.2.4 - Rede hidrográfica, limite da lagoa e rede viária representada no POBHLF/ rede hidrográfica, limite da 

lagoa e rede viária representada na Carta Militar (IGeoE, 2000) 

 

Ainda no âmbito da avaliação dos elementos fundamentais do POBHLF, e na sequência do 

mencionado no ponto 4. Articulação do POBHLF com os Instrumentos de Gestão Territorial, 

nomeadamente o facto de se realizar no presente ponto uma análise mais detalhada entre o 

POBHLF e o PDM de Povoação, na altura em fase de elaboração, consideramos pertinente 

referir o seguinte: 
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Tabela 8.2.7 – Principais dificuldades de aplicação entre a cartografia do POBHLF e a cartografia do PDM de Povoação: 

RE 
 

referência  observações 

reserva ecológica 

tal como mencionado na análise da RE do POBHLF, verifica-se a sua sobreposição com outras 
categorias do uso do solo, nomeadamente com as áreas edificadas. Ora, considerando que o PDM de 
Povoação assumiu como solo urbano a área edificada definida no POBHLF, mostra-se necessário 
proceder à desanexação da área de RE do POBHLF que se encontra sobreposta com as áreas 
edificadas do mesmo. Para além disso, importa referir que a RE proposta no PDM foi elaborada de 
acordo com a legislação actualmente em vigor, o que, após a aprovação do PDM, suscitará 
dificuldades na aplicação cumulativa destes dois IGT 

 

 
                      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2.5 – Áreas edificadas definidas no POBHLF/ RE definida no POBHLF 
 
 

             

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 8.2.6 – RE definida no POBHLF/ RE proposta no PDM de Povoação 
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Tabela 8.2.8 – Principais dificuldades de aplicação entre a cartografia do POBHLF e a cartografia do PDM de Povoação: 

rede hidrográfica e nascentes 
 

referência  observações 

rede hidrográfica e nascentes 

de acordo com o mencionado relativamente à rede hidrográfica do POBHLF, verifica-
se que a proposta do PDM de Povoação assumiu a configuração da hidrografia da 
Carta Militar, o que  originará dificuldades aquando da aplicação cumulativa destes 
dois IGT (figura 8.2.7). O mesmo se pode dizer relativamente à localização das 
nascentes, para as quais a proposta do PDM de Povoação assumiu as constantes do 
SIG da DROTRH (figura 8.2.8) 

 
 

            
 

Figura 8.2.7 – Rede hidrográfica representada no POBHLF/ rede hidrográfica representada na planta de 

condicionantes do PDM de Povoação 

 

          
 

Figura 8.2.8 – Nascentes representadas no POBHLF/ nascentes representadas na planta de condicionantes do PDM de 
Povoação 

 

Tabela 8.2.9 – Área de intervenção do PDM de Povoação/ área de intervenção do POBHLF 
 

referência  observações 

área de intervenção do PDM de 
Povoação/ área de intervenção do 

POBHLF 

a área de intervenção do PDM de Povoação não abrange a totalidade da área de 
intervenção do POBHLF, o que decorre da configuração do limite administrativo que 
separa os concelhos de Povoação e de Vila Franca do Campo, tal como é possível 
observar na figura 8.2.9 
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Figura 8.2.9 – Área de intervenção do PDM de Povoação/ área de intervenção do PDM de Vila Franca do Campo 

 

Importa referir, uma vez mais, que aquando da elaboração deste ponto do relatório, o PDM de 

Povoação ainda não tinha sido aprovado. 

Área de intervenção do PDM de Vila Franca do 
Campo 
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NOTAS CONCLUSIVAS 

 
 

• No que concerne à aplicação do regulamento do POBHLF e à compatibilização 
deste com a respectiva cartografia, verificam-se algumas dificuldades 
decorrentes, nomeadamente, do limite da zona reservada não ser coincidente 
entre estes elementos, e do facto dos regimes específicos das áreas florestais de 
produção e das áreas agrícolas não permitirem qualquer edificação nem mesmo a 
instalação de empreendimentos TER nas edificações existentes; 
 

• Para além das dificuldades de aplicação dos elementos fundamentais do POBHLF, 
existem outros aspectos do regulamento que merecem algumas observações, 
sobretudo em termos de competências na emissão de pareceres e na actualização 
de legislação; 

 

• Acrescentam-se, ainda, aspectos que se encontram omissos no diploma de 
aprovação do POBHLF, designadamente a regulamentação de determinadas 
actividades e a regulamentação a aplicar a equipamentos e infra-estruturas; 
 

• Em termos de cartografia, e no que respeita à planta de condicionantes do 
POBHLF, salienta-se o facto de esta representar toda a bacia hidrográfica da lagoa 
das Furnas como integrante da RE, o que origina dificuldades de aplicação 
regulamentar de determinadas categorias de uso como é o caso das áreas 
edificadas; 
 

• Para além disso, verifica-se que, quer na planta de síntese, quer na planta de 
condicionantes do POBHLF, existem discrepâncias relativamente aos elementos 
apresentados. É o caso da rede hidrográfica, do limite da lagoa e da rede viária 
representadas em ambas as plantas e que não coincidem com o representado na 
Carta Militar (IGeoE, 2000) e das nascentes, cuja localização na planta de 
condicionantes não coincide com a localização constante do SIG da DROTRH; 
 

• Por fim, e em relação à compatibilização da cartografia do POBHLF com a 
cartografia do PDM de Povoação, salienta-se o facto de a proposta do PDM ter 
assumido como solo urbano a área edificada definida no POBHLF, o que implicará 
uma desafectação da RE do POBHLF, por haver uma sobreposição com as 
respectivas áreas edificadas. Acrescenta-se, ainda, que a proposta de RE do PDM 
de Povoação foi elaborada de acordo com a legislação actualmente em vigor, o 
que poderá levar a algumas dificuldades aquando da aplicação cumulativa destes 
dois IGT. 
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9. PARTICIPAÇÃO PÚBLICA
 

 

Pretende-se com este ponto do relatório apresentar a forma como decorreu a participação 

pública ao longo do processo de avaliação do 

 

De acordo com o RJIGT, designadamente o artigo 6º do 

Fevereiro “todos os cidadãos, bem como as associações representativas dos interesses 

económicos, sociais, culturais e ambientais, têm o direito de participar na avaliação dos 

instrumentos de gestão territorial (…) que compreende a possibilidade de formulação de 

sugestões e pedidos de esclarecimento ao longo dos procedimentos de (…) avaliação (…). As 

entidades públicas responsáveis pela (…) avaliação dos instrumentos de gestão territorial 

divulgam, designadamente através da comunicação social: (…) o início 

procedimentos de avaliação.” 

 

Nesta sequência, e tal como apresentado na figura 9.1, a 

desde o início do processo, um espaço onde todos os cidadãos pudessem formular sugestões e 

pedir esclarecimentos no decurso

POBHLF.  

 

 

Figura 9.1 - Divulgação do processo de avaliação dos POBHL no portal da DROTRH 

 

Os pedidos de esclarecimento ou a formulação de sugestões poderiam ser remetidos para o 

endereço de correio electrónico 

na Avenida Antero de Quental, n.º 9C 

poderiam, também, contactar esta Direcção Regional

296 206 701. 

PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 

se com este ponto do relatório apresentar a forma como decorreu a participação 

pública ao longo do processo de avaliação do POBHLF. 

, designadamente o artigo 6º do Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de 

“todos os cidadãos, bem como as associações representativas dos interesses 

económicos, sociais, culturais e ambientais, têm o direito de participar na avaliação dos 

instrumentos de gestão territorial (…) que compreende a possibilidade de formulação de 

stões e pedidos de esclarecimento ao longo dos procedimentos de (…) avaliação (…). As 

entidades públicas responsáveis pela (…) avaliação dos instrumentos de gestão territorial 

divulgam, designadamente através da comunicação social: (…) o início e as conclu

Nesta sequência, e tal como apresentado na figura 9.1, a DROTRH disponibilizou no seu portal, 

desde o início do processo, um espaço onde todos os cidadãos pudessem formular sugestões e 

no decurso da avaliação dos POBHL em vigor na Região, entre os quais o 

 
Divulgação do processo de avaliação dos POBHL no portal da DROTRH  

Os pedidos de esclarecimento ou a formulação de sugestões poderiam ser remetidos para o 

electrónico sram-avaliacaopobhl@azores.gov.pt ou para a sede da DROTRH 

na Avenida Antero de Quental, n.º 9C – 2º Piso, 9500-160 Ponta Delgada. Os in

esta Direcção Regional através do telefone 296 206 700 ou do fax 
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se com este ponto do relatório apresentar a forma como decorreu a participação 

n.º 46/2009, de 20 de 

“todos os cidadãos, bem como as associações representativas dos interesses 

económicos, sociais, culturais e ambientais, têm o direito de participar na avaliação dos 

instrumentos de gestão territorial (…) que compreende a possibilidade de formulação de 

stões e pedidos de esclarecimento ao longo dos procedimentos de (…) avaliação (…). As 

entidades públicas responsáveis pela (…) avaliação dos instrumentos de gestão territorial 

e as conclusões dos 

disponibilizou no seu portal, 

desde o início do processo, um espaço onde todos os cidadãos pudessem formular sugestões e 

, entre os quais o 

 

Os pedidos de esclarecimento ou a formulação de sugestões poderiam ser remetidos para o 

ou para a sede da DROTRH 

160 Ponta Delgada. Os interessados 

através do telefone 296 206 700 ou do fax 
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Para além disso, foi publicado no Jornal “Açoriano Oriental”, na sua edição de 21 de Fevereiro 

de 2010, um anúncio para divulgação deste processo de avaliação, tal como apresentado na 

figura 9.2. 

 

 
 

Figura 9.2 - Divulgação do processo de avaliação dos POBHL no Jornal “Açoriano Oriental” 

 

Salienta-se que ao longo deste processo de avaliação do POBHLF, apenas foi recebida uma 

participação, cujo conteúdo integral consta do anexo relativo ao ponto 9. Os principais aspectos 

apresentados no formulário enviado através do portal da DROTRH foram os seguintes: 

 

� Processo de participação pública pouco divulgado; 

� Importância de dar a conhecer à população, com periodicidade, os resultados das 

análises da água da lagoa das Furnas; 

� Importância da florestação em curso nas áreas a montante da lagoa das Furnas, mas 

com resultados apenas a médio/longo prazo; 

� Plano de água deveria constituir prioridade de investimento, através de, por exemplo, 

aplicação de técnicas de melhoria da qualidade da água, já testadas com sucesso 

noutras regiões e cujo impacte é mais rápido. 

 

No que concerne ao primeiro aspecto, e tal como mencionado neste ponto do relatório, o 

processo de participação pública dos POBHL em vigor, nomeadamente do POBHLF, foi divulgado 

no portal da DROTRH desde o seu início. Para além disso, foi divulgado através da comunicação 

social, designadamente do Jornal “Açoriano Oriental”. 
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Relativamente à divulgação dos resultados da análise da qualidade da água da lagoa das Furnas, 

e de acordo com os esclarecimentos fornecidos pela DSRH, os mesmos estarão disponíveis  on-

line, através do portal da DROTRH, nos conteúdos de 2º nível – Qualidade da Água. 

 

Quanto ao processo de florestação, salienta-se que o POBHLF define um programa de 

reconversão agro-florestal, que é um programa a longo prazo (30 anos) e que exige a adesão dos 

proprietários dos terrenos a reconverter e, também, dos rendeiros. 

 

Por último, e no que diz respeito à aplicação de técnicas de melhoria da qualidade da água da 

lagoa, já testadas com sucesso noutras regiões e cujo impacte é mais rápido, a DSRH esclarece 

que foi entendimento da Comissão de Acompanhamento do POBHLF que, para se atingir os 

objectivos de melhoria de qualidade da água da lagoa, as medidas a implementar seriam ao 

nível da alteração do uso do solo em determinadas áreas da bacia hidrográfica, através da sua 

florestação, sem recorrer a medidas curativas.  

 

Tal como já referido, o artigo 6º do RJIGT estipula que “As entidades públicas responsáveis pela 

(…) avaliação dos instrumentos de gestão territorial divulgam, designadamente através da 

comunicação social: (…) as conclusões dos procedimentos de avaliação”, pelo que se propõe que 

os principais resultados deste relatório sejam divulgados no portal da DROTRH, bem como nos 

meios de comunicação social. 

 

 

 
 

  

 
NOTAS CONCLUSIVAS 

 
 

• O processo de avaliação do POBHLF foi divulgado, desde o seu início, no portal da 
DROTRH, bem como através da comunicação social, designadamente do Jornal 
“Açoriano Oriental”, na sua edição de 21 de Fevereiro de 2010; 
 

• Apenas foi recebida uma participação, cujos principais aspectos foram ponderados; 
 

• Tendo por base o disposto no RJIGT, propõe-se a divulgação dos principais resultados 
do processo de avaliação do POBHLF. 
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10. CONCLUSÕES DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO POBHLF 
 

 

Este ponto do relatório pretende apresentar, de forma sistematizada, as principais conclusões 

do processo de avaliação do POBHLF, tendo por base o trabalho desenvolvido nos pontos 

anteriores.  

 

Começando pela articulação do POBHLF com os Instrumentos de Gestão Territorial, e após a 

análise efectuada ao nível da correlação das GLO do POBHLF com os principais objectivos e 

estratégias dos restantes IGT e outros planos e documentos com repercussões na bacia 

hidrográfica da lagoa das Furnas, podemos concluir o seguinte: 

 

 

 

No que concerne à avaliação dos usos e actividades na área de intervenção, isto é, a pressão 

verificada na bacia hidrográfica da lagoa das Furnas ao longo dos anos, podemos concluir o 

seguinte: 

 

 

• as GLO do POBHLF estão patentes em todos os instrumentos de planeamento analisados, quer através 

de uma relação directa positiva, quer através de uma relação indirecta positiva  

 

GLO/INSTRUMENTOS 
PLANEAMENTO 

 

• redução de cargas afluentes à lagoa 

• aumento da biodiversidade 

• minimização dos riscos geotécnicos 

• salvaguarda da sustentabilidade dos rendimentos 

• diversificação e consolidação da base económica local 

• promoção dos valores locais 

 

GLO 
 

• PROTA 

• POTRAA 

• PEGRA 

• PDM 

• PRA 

• RRAPA 

• PNISM 

• PME 

 

INSTRUMENTOS 
PLANEAMENTO 

 

• a configuração do limite da área de intervenção do POBHLF não é coincidente com as delimitações de 

bacia hidrográfica constantes do POTRAA e do PNISM 

• a configuração da rede hidrográfica constante do PRA não é coincidente com a do POBHLF 

• o PDM não abrange totalmente a área de intervenção do POBHLF, uma vez que esta também se 

encontra abrangida por uma parte do concelho de Vila Franca do Campo 

 

DIFICULDADES 
CARTOGRÁFICAS 



90 

 
 

Passando à avaliação da eficiência do POBHLF propriamente dita, isto é, à análise do grau de 

implementação dos projectos e acções definidos no Plano até Setembro de 2009, podemos 

concluir o seguinte: 

 

 

 

• lazer no plano de água e suas margens (+) 

• lazer fora do plano de água (+) 

• venda ambulante (+) 

• cortes de arvoredo (-) 

• operações urbanísticas (-) 

• infra-estruturas (-) 
 

(+) actividades mais solicitadas 

(-) actividades menos solicitadas 

USOS E 
ACTIVIDADES 

 

• 81 viáveis 

• 7 inviáveis 

• 2 condicionados 

PARECERES 
EMITIDOS 

TIPOLOGIAS DE PARECER 

 

• aluguer de gaivotas 

• cortes de arvoredo 

• actividades no plano de 

água 

• actividades de lazer/ 

desportivas 

• acampamentos 

esporádicos 

• montagem de tendas 

• venda ambulante 

• operações urbanísticas 

 

VIÁVEIS 

 

• cortes de arvoredo  

• acampamentos 

• montagem de tendas 

• instalação de estação 

meteorológica 

• estrutura de 

aproveitamento 

hidroeléctrico 

• venda ambulante 

 

INVIÁVEIS 

 

• exploração bovina 

• cortes de arvoredo 

 

CONDICIONADOS 

 

• o número de pedidos de parecer inseridos na bacia hidrográfica da lagoa das Furnas aumentou 

consideravelmente a partir do momento da aprovação do POBHLF, o que significa que a DROTRH, 

enquanto entidade gestora do Plano, passou a reunir melhores condições para a gestão do território 

em análise com base numa perspectiva transversal, dado o crescente conhecimento acerca das 

actividades realizadas naquela bacia hidrográfica 

CONSEQUÊNCIAS 
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Para além disso, importa referir que a implementação do POBHLF prevê a execução do Plano de 

Arborização, que corresponde ao projecto P30 definido no Programa de Execução relativo à 

“implementação do Programa de Reconversão Agro-Florestal”. Contudo, este projecto não foi 

desenvolvido pelas entidades responsáveis – a SPRAçores e a DRRF – nos moldes do preconizado 

pelo POBHLF, apesar de a SPRAçores estar a desenvolver diversos trabalhos naquela bacia 

hidrográfica: 

 

 

 

• aquisição de terrenos agrícolas para florestação [por serem incompatíveis com a recuperação da 

qualidade da água da lagoa]  

• Parque Integrado da Lagoa das Furnas [que pretende integrar os projectos definidos no POBHLF 

numa vertente mais ambiciosa e inovadora, com destaque para o Masterplan 

• Laboratório de Paisagem [com o objectivo de utilizar o conceito de parque tecnológico no campo das 

ciências naturais]  

• Centro de Monitorização e Investigação das Furnas [que pretende ser o pólo de desenvolvimento e 

divulgação dos elementos essenciais do POBHLF]  

• execução de 4 bacias de retenção de caudal sólido 

 

ACÇÕES SPRAçores 

 

• 22% das acções já 

concluídas 

• 33% das acções em 

execução 

• 36% das acções por 

realizar 

• 9% das acções não 

possuem informação 

• 17% do tempo 

despendido em acções 

já concluídas 

• 22% do tempo 

despendido em acções 

ainda em execução 

• falta despender 61% do 

tempo total previsto 

• os projectos 

apresentam, em média, 

um atraso de 2 anos 

• prazo de execução dos 

projectos definido no 

POBHLF 

manifestamente 

inferior ao previsto 

pelas entidades 

responsáveis 

REALIZAÇÃO 
TEMPORAL 

 

• 13% do valor 

despendido em acções 

já concluídas 

• 18% do valor 

despendido em acções 

em execução 

• falta despender 69% do 

valor total previsto 

• 8.847.550,00 € 

definidos pelo POBHLF 

para a implementação 

dos projectos 

• 2.509.833,37 € 

despendidos na 

implementação dos 

projectos  

• custo de execução dos 

projectos definido no 

POBHLF inferior ao 

previsto pelas 

entidades responsáveis 

 

REALIZAÇÃO 
FINANCEIRA 

 

• a estrutura de gestão 

definida no POBHLF 

corresponde à 

SPRAçores, que 

assumiu 20 dos 30 

projectos 

• apenas 5 dos 30 

projectos contaram 

com o envolvimento de 

outras entidades que 

não as responsáveis 

• apenas a CMP 

despendeu custos na 

implementação de 

apenas 1 projecto 

• as fichas de acção do 

POBHLF definem, por 

vezes, mais do que uma 

entidade com 

responsabilidade 

financeira pela mesma 

acção, sem determinar 

os custos referentes a 

cada uma delas 

ENTIDADES 
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Como complemento à análise do grau de implementação dos projectos e acções definidos no 

POBHLF, foram analisados diversos indicadores de eficiência nos domínios ambiental, 

socioeconómico e territorial, de modo a avaliar a tendência das medidas já implementadas, 

constantes do “Sistema de Indicadores para a Monitorização dos Planos de Ordenamento das 

Bacias Hidrográficas das Lagoas dos Açores”. 

 

 
 

Em relação à avaliação da eficácia do POBHLF, isto é, a análise dos resultados obtidos face aos 

principais objectivos que moldaram a elaboração do Plano, nomeadamente a compatibilização 

das actividades humanas com a protecção e valorização da bacia hidrográfica da lagoa das 

Furnas e com a recuperação da qualidade da água da lagoa, podemos concluir o seguinte: 

 

 
 

Para além disso, e tendo por base as GLO do POBHLF foram analisados diversos indicadores de 

eficácia, de modo a avaliar os benefícios obtidos com a implementação do Plano, os quais 

constam, igualmente, do “Sistema de Indicadores para a Monitorização dos Planos de 

Ordenamento das Bacias Hidrográficas das Lagoas dos Açores”. 

 

• mantém-se em estado de eutrofia, não sendo, ainda, possível verificar a influência das medidas 

preconizadas no POBHLF 

QUALIDADE DA ÁGUA 
DA LAGOA 

 

• domínio ambiental 

•  biodiversidade 

•  paisagem e lazer 

• domínio socioeconómico 

•  agro-pecuária [compensações a 

proprietários e rendeiros e 

pastagem adquirida]  

•  floresta  

• domínio territorial 

•  infra-estruturas 

RESULTADOS 
POSITIVOS 

 

• domínio ambiental 

• agro-pecuária [área de pastagem 

existente na bacia muito superior 

à definida no POBHLF e toda a 

área de pastagem sujeita a 

fertilização não controlada] 

 

RESULTADOS 
NEGATIVOS 
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No que concerne à avaliação dos elementos fundamentais do POBHLF, destacam-se as 

seguintes dificuldades de aplicação do regulamento, da planta de síntese e da planta de 

condicionantes: 

 

 
 

 
 

 

 

• a delimitação da zona reservada não apresenta uma largura constante de 50 m, tal como determinado 

no regulamento 

• a legenda da planta de síntese apresenta incorrecções ao nível da inclusão de determinada simbologia 

na respectiva secção 

PLANTA DE SÍNTESE 

 

• o limite da zona reservada definido no regulamento não é coincidente com o apresentado na 

cartografia 

• a zona reservada não foi medida a partir da cota 281, mas sim a partir do limite do plano de água 

• os regimes específicos das áreas florestais de produção e das áreas agrícolas não permitem qualquer 

edificação, nem mesmo a instalação de empreendimentos de TER nas edificações existentes 

• omissão de diversos aspectos, como seja a regulamentação de determinadas actividades, bem como 

de equipamentos e infra-estruturas 

• desajustamento das entidades com competências na emissão de pareceres 

• desactualização de alguma legislação referenciada no regulamento 

 

REGULAMENTO 

 

• redução das cargas  

afluentes à lagoa 

[diminuição dos 

sedimentos retidos não 

mobilizados para a 

lagoa]  

• aumento da 

biodiversidade 

[aumento do nº de 

espécies vegetais 

introduzidas na bacia 

hidrográfica]  

• promoção dos valores 

locais [por ex., 

promoção do 

tradicional cozido das 

Furnas]  

RESULTADOS 
POSITIVOS 

 

• activos com emprego 

local [diminuição entre 

2005 e 2006 e aumento 

entre 2007 e 2008]  

• activos com emprego 

no sector do turismo 

[diminuição entre 2005 

e 2006 e aumento 

entre 2007 e 2008]  

 

RESULTADOS 
NEUTROS 

 

• não foram registados 

resultados negativos 

[no entanto, nem todos 

os indicadores 

constantes do “Sistema 

de Indicadores para a 

Monitorização dos 

Planos de 

Ordenamento das 

Bacias Hidrográficas das 

Lagoas dos Açores” 

foram preenchidos, 

porque alguma da 

informação não foi 

disponibilizada] 

 

RESULTADOS 
NEGATIVOS 
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Por fim, e no que respeita à participação pública, esta decorreu ao longo do processo de 

avaliação do POBHLF, de acordo com o estipulado no RJIGT.  

 

Apenas foi recebida uma participação, sendo que dos aspectos apresentados há a destacar os 

seguintes: 

 

 
 

 
 

 

 

 

• o processo de participação pública dos POBHL em vigor na Região, nomeadamente do POBHLF, foi 

divulgado no Portal da DROTRH desde o seu início, bem como através da comunicação social, 

designadamente do Jornal “Açoriano Oriental”, na sua edição de 21 de Fevereiro de 2010  

• o resultado da monitorização da qualidade da água da lagoa das Furnas estará disponível on-line 

através do Portal da DROTRH, nos conteúdos do 2º nível - Qualidade da Água  

• o POBHLF define um programa de reconversão agro-florestal, que é um programa a longo prazo (30 

anos) e que exige a adesão dos proprietários dos terrenos a reconverter e também dos rendeiros 

• foi entendimento da Comissão de Acompanhamento do POBHLF que, para se atingir os objectivos de 

melhoria de qualidade da água da lagoa, as medidas a implementar seriam ao nível da alteração do 

uso do solo, através da florestação de algumas áreas da bacia, sem recorrer a medidas curativas  

PONDERAÇÃO 

 

• processo de participação pública pouco divulgado  

• importância de dar a conhecer à população, com periodicidade, os resultados das análises da água da 

lagoa das Furnas 

• importância da florestação em curso nas áreas a montante da lagoa das Furnas, mas com resultados 

apenas a médio/longo prazo 

• plano de água deveria constituir prioridade de investimento, através de, por exemplo, aplicação de 

técnicas de melhoria da qualidade da água, já testadas com sucesso noutras regiões e cujo impacte é 

mais rápido 

•  

ASPECTOS 
APRESENTADOS 

 

• toda a bacia hidrográfica integra a área de RE 

• sobreposição de áreas abrangidas por RE com áreas edificadas. A então proposta do PDM de 

Povoação assume como solo urbano a área edificada definida no POBHLF, o que implicará uma 

desafectação da RE deste Plano 

• a localização das nascentes não coincide com a constante do SIG da DROTRH (IGeoE, 2000) 

• a configuração da rede hidrográfica, da rede viária e do limite da lagoa não coincide com a definida na 

carta militar (IGeoE, 2000) 

 

PLANTA DE 
CONDICIONANTES 
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Tendo em conta as principais conclusões anteriormente mencionadas, considera-se pertinente 

apresentar algumas sugestões de carácter geral, que serão importantes para o momento 

posterior ao da avaliação do POBHLF. 

 

O primeiro aspecto prende-se com a dinâmica dos IGT prevista no RJIGT, designadamente com o 

facto de estes poderem ser objecto de alteração, de correcção material, de rectificação, de 

revisão e de suspensão. Face ao apresentado neste documento, consideramos que estamos 

perante a necessidade de proceder à alteração de alguns elementos que compõem e que 

acompanham o POBHLF, sem ter de redefinir as suas opções estratégicas, os seus princípios e 

objectivos ou até mesmo o modelo territorial definido, isto é, sem ter de proceder à sua 

revisão. Salienta-se que esta alteração deverá ser efectuada à luz do diploma que estabelece o 

regime de protecção das albufeiras de águas públicas de serviço público e das lagoas ou lagos de 

águas públicas, o Decreto-Lei nº 107/2009, de 15 de Maio. 

 

Tendo por base o Programa de Execução e ao Plano de Financiamento definido no POBHLF, 

considera-se que existe algum desajustamento entre os objectivos que se pretendem alcançar 

com este Plano e as acções estabelecidas para a sua implementação. Esta questão pode explicar, 

em parte, as acções que estão a ser realizadas na bacia hidrográfica da lagoa das Furnas e que 

não estão definidas no POBHLF. Considera-se que o Programa de Execução e o Plano de 

Financiamento do POBHLF deverão ser reajustados à realidade actual da área de intervenção, 

nunca esquecendo o seu objectivo principal, ou seja, a melhoria da qualidade da água da lagoa. 

 

Para além disso, considera-se que deverá haver uma maior articulação entre a entidade 

responsável pela implementação do Plano e a entidade responsável pela sua constante 

monitorização, permitindo um maior acompanhamento das acções a realizar no território da 

bacia hidrográfica da lagoa das Furnas. 

 

No que respeita à monitorização do POBHLF, e uma vez que foi utilizado o “Sistema de 

Indicadores para a Monitorização dos Planos de Ordenamentos das Bacias Hidrográficas das 

Lagoas dos Açores”, considera-se que o Sistema de Avaliação e Monitorização do POBHLF 

deverá ser reajustado em função do referido sistema ou do “Manual de Indicadores para a 

 

• de acordo com o artigo 6º do RJIGT as entidades públicas responsáveis pela avaliação IGT devem 

divulgar, através da comunicação social, as principais conclusões da discussão pública, bem como as 

conclusões dos procedimentos de avaliação  

 

DIVULGAÇÃO 

propõe-se que os principais resultados do processo de avaliação do POBHLF sejam divulgados no portal da 

DROTRH, bem como nos meios de comunicação social     
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Monitorização do Ordenamento do Território na Região Autónoma dos Açores”, nomeadamente 

na sua componente de PEOT, a desenvolver pela DROTRH. 

 

Por último, considera-se que os dados que serviram de base à elaboração do 1º Relatório de 

Avaliação do POBHLF, bem como a informação (geográfica e alfanumérica) resultante de todo o 

processo de avaliação, devem ser integrados no Sistema Regional de Monitorização do 

Território, a desenvolver pela DROTRH. Propõe-se que esta informação seja continuamente 

actualizada e introduzida no referido sistema, aquando da realização dos futuros processos de 

avaliação.  
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11. JUSTIFICAÇÃO DOS MECANISMOS DE ALTERAÇÃO DO POBHLF 
 

 

Na sequência do apresentado ao longo deste relatório, em especial das conclusões do processo 

de avaliação do POBHLF, o último ponto do 1º Relatório de Avaliação do POBHLF pretende 

constituir um elemento de suporte à decisão, designadamente através da apresentação dos 

mecanismos conducentes à sua alteração. 

 

Tal como já referido, o artigo 144º do RJIGT determina que “As entidades responsáveis pela 

elaboração dos instrumentos de gestão territorial promovem a permanente avaliação da 

adequação da disciplina consagrada nos mesmos (...) ”. O artigo 145º do mesmo diploma 

acrescenta que “A avaliação pode fundamentar propostas de alteração do plano ou dos 

respectivos mecanismos de execução, nomeadamente com o objectivo de: 

 

a) Assegurar a concretização dos fins do plano, tanto a nível da execução como dos 

objectivos a médio e longo prazos; (…) 

e) Promover a melhoria da qualidade de vida e a defesa dos valores ambientais e 

paisagísticos.” 

 

Esta dinâmica dos IGT está patente no artigo 93º do RJIGT que estipula que “Os instrumentos de 

gestão territorial podem ser objecto de alteração, de correcção material, de rectificação, de 

revisão e de suspensão”. 

 

Segundo o mesmo artigo “A alteração dos instrumentos de gestão territorial pode decorrer (...) 

da evolução das condições económicas, sociais, culturais e ambientais que lhes estão 

subjacentes e que fundamentam as opções definidas no plano, desde que revista carácter 

parcial, designadamente se restrinja a uma parte delimitada da respectiva área de intervenção 

(...); 

 

Por seu turno, a revisão dos IGT “(…) implica a reconsideração e reapreciação global, com 

carácter estrutural ou essencial, das opções estratégicas do plano, dos princípios e objectivos do 

modelo territorial definido ou dos  regimes de salvaguarda e valorização dos recursos e valores 

territoriais.” 

 

Aquando das principais conclusões do processo de avaliação do POBHLF, apresentadas no ponto 

anterior, verificou-se que não existem incongruências relativamente às opções estratégicas do 

Plano, nem se colocam em causa os seus princípios e objectivos. Para além disso, considera-se 

que do processo de avaliação do POBHLF não resultou a necessidade de reapreciar o modelo 

territorial definido. 

 

Face ao acima exposto, e tendo por base os aspectos identificados ao longo do presente 

relatório e sintetizados no ponto anterior, propõe-se que seja desencadeado um processo de 

alteração do POBHLF, o qual deve seguir o disposto no RJIGT, bem como o disposto na 

respectiva adaptação à Região, designadamente: 
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� Os PEOT “só podem ser objecto de alteração decorridos três anos sobre a respectiva 

entrada em vigor (…)”, excepto as alterações por adaptação (decorrentes da entrada em 

vigor de leis ou regulamentos), as alterações para efeitos de correcções materiais e de  

rectificações (relativas a acertos de cartografia, correcções de erros materiais ou 

correcções de regulamentos ou de plantas determinadas por incongruência entre si) e 

as alterações resultantes de situações de interesse público (artigo 95º do Decreto-Lei n.º 

46/2009, de 20 de Fevereiro). Considerando que o POBHLF foi aprovado a 15 de Fevereiro de 

2005, mostra-se possível proceder à respectiva alteração; 

 

� “As alterações aos instrumentos de gestão territorial seguem, com as devidas 

adaptações, os procedimentos previstos (…) para a sua elaboração, aprovação, 

ratificação e publicação (…)” (artigo 96º do Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro); 

 

� “A elaboração (…) dos planos especiais de ordenamento do território é determinada por 

resolução do Governo Regional” (artigo 4º do anexo II do Decreto Legislativo Regional n.º 

43/2008/A, de 8 de Outubro); 

 

� “A elaboração dos planos especiais de ordenamento do território é determinada por (…) 

do qual deve nomeadamente constar (n.º 1 do artigo 46º do Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de 

Fevereiro): 

a) O tipo de plano especial; 

b) A finalidade do plano especial, com menção expressa dos interesses públicos 

prosseguidos; 

c) A especificação dos objectivos a atingir; 

d) O âmbito territorial do plano especial, com menção expressa das autarquias 

locais envolvidas; 

e) A indicação do serviço competente para a elaboração, bem como dos municípios 

que devem intervir nos trabalhos; 

f) A composição da comissão de acompanhamento; 

g) O prazo de elaboração.  

 

� “Os planos especiais de ordenamento do território são aprovados por decreto 

regulamentar regional” (artigo 14º do anexo II do Decreto Legislativo Regional n.º 43/2008/A, de 8 de 

Outubro); 

 

� “Para além da publicação no Diário da República, todos os actos referentes a planos de 

âmbito regional ou municipal (...) são publicados na 1ª série do Jornal Oficial, atendendo 

ao seguinte: 

b) os decretos regulamentares regionais a que se refere (...) o n.º 2 do artigo 14”, 

ou seja, os planos especiais de ordenamento do território (alínea b) do n.º 7 do 

artigo 15º  do anexo II do Decreto Legislativo Regional n.º 43/2008/A, de 8 de Outubro); 
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� “As pequenas alterações aos instrumentos de gestão territorial só são objecto de 

avaliação ambiental no caso de se determinar que são susceptíveis de ter efeitos 

significativos no ambiente (…)” (artigo 96º do Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro). 

 

Tendo em conta as questões abordadas neste 1º Relatório de Avaliação do POBHLF, espera-se 

ter contribuído para a avaliação da adequação e concretização da disciplina consagrada neste 

PEOT, pretendendo-se que este relatório constitua o primeiro passo do processo de avaliação 

dos demais POBHL em vigor na Região, que se espera que seja contínuo. 
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