
 

 

N/Ref. 30/12                    Angra do Heroísmo, fevereiro de 2012 

 

Assunto: PLANO DE GESTÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DOS AÇORES – CONSULTA PÚBLICA. 

 

Caro Associado, 

 

A proposta do Plano de Gestão da Região Hidrográfica dos Açores está em 

consulta pública. Participe e dê o seu contributo! 

 

Vimos informá-lo que a Administração Hidrográfica dos Açores da direção regional do 

Ambiente da secretaria regional do Ambiente e do Mar comunica que a proposta do Plano de 

Gestão da Região Hidrográfica dos Açores (PGRH-Açores) se encontra em período de consulta 

pública entre 16 de janeiro de 2012 e 16 de julho de 2012.  

 

O Relatório técnico, assim como, os Relatórios procedimentais complementares encontram-se 

disponíveis para consulta pública no portal do ordenamento do território e dos recursos 

hídricos, bem como, nos formatos digital e papel, na sede da AHA e nos serviços de ambiente 

das respetivas ilhas. Os documentos que constituem o PGRH-Açores são os seguintes: 

 

• Relatório Técnico 

- Relatório técnico  

- Resumo não técnico 

- Anexo I – Fichas de objetivos 

- Anexo III – Fichas de medidas 

- Anexo IV – Fichas de massa de água 

 

• Relatórios procedimentais complementares 

- Parte complementar A – Avaliação ambiental estratégica 

- Relatório ambiental 

- Resumo não técnico 

- Parte complementar B – Participação pública 

 

A participação poderá ser através do preenchimento do formulário disponível no portal do 

ordenamento do território e dos recursos hídricos (http://www.azores.gov.pt/gra/sram-

drotrh), por correio eletrónico (pgrh-acores@azores.gov.pt) ou ainda pelo preenchimento do 

formulário disponível em formato de papel na sede da Administração Hidrográfica dos Açores 

e dos serviços de ambiente de cada uma das ilhas. 



 

 

Todos os contributos dirigidos, por qualquer meio e sob a forma escrita, à Administração 

Hidrográfica dos Açores, sita na Avenida Antero de Quental, nº 9-C, 2º andar, 9500-160 Ponta 

Delgada, serão ponderados na versão final do PGRH-Açores.  

 

No final do processo de participação pública será elaborado o respetivo relatório identificando 

as ações realizadas, os contributos recebidos e as suas implicações no PGRH-Açores. 

 

 

Com os melhores cumprimentos,  

A Direcção. 


