
 

 

N/REF. 133/10                                             Angra do Heroísmo, Setembro de 2010 

 

Assunto:  PPLLAANNOO  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  OORRDDEENNAAMMEENNTTOO  DDOO  TTEERRRRIITTÓÓRRIIOO  DDOOSS  AAÇÇOORREESS  ((PPRROOTTAA)).. 
 

 

 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento a publicação do Decreto Legislativo Regional n.º 26/2010/A, de 12 de Agosto, 

que vem aprovar o Plano Regional de Ordenamento do Território dos Açores, adiante designado por POTRA. 

 

Desde já, informamos V./Exa. (s) que o PROTA é vinculativo para as entidades públicas e estabelece o quadro 

de referência para a elaboração de planos especiais, intermunicipais e municipais de ordenamento do 

território e para a definição e enquadramento de programas de intervenção cuja natureza e âmbito 

permitam significativas implicações territoriais. 

 

Assim, os objetivos estratégicos de base territorial, o modelo territorial e as normas orientadoras do PROTA, 

poderão justificar a introdução de alterações nos instrumentos de gestão territorial vigentes, 

designadamente nos planos municipais e nos planos especiais de ordenamento do território. 

 

Quanto aos planos municipais de ordenamento do território incompatíveis com a estrutura regional do 

sistema urbano, das redes, das infra-estruturas e dos equipamentos de interesse regional e delimitação da 

estrutura regional de protecção e valorização ambiental definidas no PROTA, deverão ser alterados por 

adaptação, através da reformulação dos elementos na parte afectada, devendo incidir sobre as seguintes 

disposições: 

 

a) Aplicação dos princípios e critérios definidos para o sistema urbano nas normas específicas de 

carácter territorial; 

b) Regime de edificabilidade na orla costeira, de acordo com os princípios internacionalmente 

consagrados do ordenamento litoral; 

c) Critérios de edificação para o solo rural, tendo em especial consideração o sistema de protecção e 

valorização ambiental e os objectivos de ordenamento e salvaguarda dos recursos associados; 



 

 

d) Compatibilização e integração das orientações normativas de carácter territorial das áreas de 

desenvolvimento turístico. 

 

Os planos especiais de ordenamento do território, nomeadamente os planos de ordenamento da orla 

costeira, das bacias hidrográficas, de lagoas e das áreas protegidas deverão ser elaborados ou revistos, de 

forma a aprofundar as respectivas compatibilizações entre os interesses de protecção ambiental e de 

conservação da natureza com o modelo territorial do PROTA, em especial no que se refere às áreas 

especialmente designadas para este efeito, assim como, no que respeita aos critérios de localização e 

ocupação de infra-estruturas de suporte ao turismo. 

 

O presente diploma entrou em vigor a 13 de Agosto de 2010 e não dispensa a leitura do diploma legal que 

pode ser consultado em www.dre.pt ou através do site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1285081193.pdf. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 


