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tExmo. Senhor
Chefe do Gabinete de Sua Excelência

O Presidente da Assembleia Legislativa da
Madeira
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506 Funchal
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Autónoma da Madeira
Assembleia Legislativa
Presìdênc¡a

Regìão
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Dala:24-abr-17

Assunto: Envio de parecer

.

Para efeito do disposto no artigo 141.o, por força do artigo 168,0, ambos do Regimento da

Assembleia Legislativa da Madeira, junto envio

a V, Exa., o parecer desta Comissäo relativo

Projeto de Resoluçä0, da autoria do JPP, intitulado "Recomenda

processo de inventariação, preservação

e

ao

ao Governo Regionat que inicie o

c/assificação patrimonial dos poios agrícolas

enquanto garante da paisagem cultural na Madeira".

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente da Comissão

aRicardo Vieira

DC
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REGIAO AUTÓNOMA DA MADEIRA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
3.a

Comissäo Especializada Permanente de Recursos Naturais e Ambiente

lntroduçäo

A Comissäo Especializada

Permanente da Assembleia Legislativa

Naturais e Ambiente, reuniu no dia 19 de

da Madeira de

Recursos

abril de2017, pelas 14 horas e 30 minutos, para proceder

à

apreciação

do Projeto de Resoluçäo intitulado "Recomenda ao Governo Regional que inicie o

processo

de

inventariação, preservação

enquanto garante

da

e classificação patrimonial dos poios

agrícolas

paisagem cultural na Madeira", r'ìos termos do disposto no artigo 141.0

conjugado com o artigo 45,0, ambos do Regimento da Assembleia Legislativa da Regiäo Autónoma da
Madeira.

O Projeto de Resoluçäo deu entrada na Assembleia Legislativa da Regiäo Autónoma da Madeira
no dia 08 de março de2017, foi admitido no dia 15 de março de 2017 e submetido no mesmo dia à
apreciaçäo desta Comissäo Especializada Permanente, por despacho do Presidente da Assembleia,

Capítulo

I

Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes

0

projeto em análise foi apresentada pelo JPP, ao abrigo do disposto na alínea c) do n,o 1 do artigo

37.0, da alínea g) do artigo 40,0

e do n,o 1 do artigo 41,0 todos do Estatuto Político-Administrativo da

Regiäo Autónoma da Madeira, aprovado pela Lei n.0 13/91, de 5 de junho, revisto e alterado pelas Leis
n.os

0

130/99, de 21 de agosto e 1212000, de 21 de junho,

presente projeto recomenda

ao Governo Regional que inicie o processo de

inventariaçã0,

preservação e classificação patrimonial dos poios agrícolas enquanto garante da paisagem cultural na
Madeira.

- Conformidade com os reouisitos formais. con slitucionais. estatutários e reoimentais:

0

presente projeto cumpre com os requisitos formais, constitucionais, estatutários e regimentais,

- Antecedentes leqais:

Constituiçäo da República Portuguesa;
Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira.

Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses' 9004-506 Funchal
Telef, 291 210 500' Fax 291 140 91 1

REGIAO AUTÓNOMA DA MADEIRA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
3.4 Comissão Especializada Permanente de Recursos Naturais e Ambiente

- Legislacão Revoqada:
Näo existe.

- Necessidade de leqislaçäo complementar:
O diploma prevê a adoçäo de medidas regulamentares

Capítulo ll

Apreciaçäo da iniciativa
O projeto de resoluçäo recomenda ao Governo Regional que sendo a construçäo dos poios na
Madeira a resultante complementar da orografia acidentada da ilha e da necessidade de criar
espaços de solo agrícola, seja iniciado o processo de inventariação, preservaçäo e classificação

patrimonial enquanto garante da paisagem cultural na Madeira, de acordo com a tecnologia
tradicional, acantilados na paisagem agrícola e semiurbana'

lniciativas leoislativas pende ntes sobre matéria conexa:
Verifica-se que não se encontram pendentes outras iniciativas sobre matérias conexas,

Alteracöes

as a ser introduzidas em sede de esoecialidade

Näo foram apresentadas nenhumas propostas

Avaliacäo sumária d os meios financei

envolvidos

O projeto de resoluçäo envolve novos encargos financeiros diretos näo estimados,

Capítulo lll

Consultas e contributos
Näo existe consultas nem contributos.
Capítulo lV

Síntese das posiçoes dos deputados

Após a verificaçäo formal e material, a Comissäo deliberou por unanimidade, estarem reunidos

os pressupostos para o envio do projeto de resolução para ser discutido e apreciado em
Plenário.
Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses'9004-506 Funchal
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REGIAO AUTÓNOMA DA MADEIRA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
3.4

Comissäo Especializada Permanente de Recursos Naturais e Ambiente
Capítulo V

Conclusöes e Parecer
Tendo em atençäo o anteriormente exposto, a Comissäo Especializada Permanente conclui:

1, 0 JPP apresentou o projeto em análise, ao abrigo do disposto na alínea c) do n,0 1 do artigo
37,0,

da alínea g) do artigo 40.0 e do n.0 1 do artigo 41,0 todos do Estatuto

Político-

Administrativo da Região Autónoma da Madeira, aprovado pela Lei n,o 13/91, de 5 de junho,
revisto e alterado pelas Leis

2. O

n.os

130/99, de 21 de agosto e 1212000, de 21 de junho;

os

presente projeto cumpre com

requisitos formais, constitucionais, estatutários e

regimentais,

Parecer

A

Comissão Especializada Permanente, deliberou,

por unanimidade, estarem reunidos

os

pressupostos para envio do projeto de resoluçäo para discussão e apreciação em Plenário, emitindo
parecer favorável,

Assembleia Legislativa da Regiäo Autónoma da Madeira, 19 de abril de2017

Rómu

res

lho

Este parecer foi aprovado por unanimidade.

O presente Relatório e parecer deveräo ser remetidos a Sua Excelência o Presidente da Assembleia
Legislativa da Regiao Autónoma da Madeira,

O Presidente

$'*9Ricardo Vieira
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ASSEMBLEIA LEG ISI-ATIVA

Gabinete do Presidente

C/ conhecimento:
Exmos. Senhores
- Vice-Presidentes
- Presidentes dos Grupos Parlamentares
do PSD, CDS, JPP, PS, PCP e BE
- Deputado do PTP
- Deputado Gil Canha
- Gabinete dos Assuntos Parlamentares

Sua roforåncla

Exmo(a), Senhq(a)

Presidente da 38 Comissåo Especializada
Recursos Naturais e Ambiente

Data

Sua comunlcação de

15.03.2017

Assunto: Projeto de Reso/ução (JPP)

Encarrega-me Sua Excelência o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira de
remeter a V. Ex,a para apreciaçäo, ao abrigo do disposto no n,o 1 do adigo 141o, ex vi artigo

1680, ambos do Regimento, o Projeto de Resolução
-RECOMENDA AO GOYERTVO REGIONAL QUE

INuENTARIAçAO, PRESERVAçAO

E

da autoria do JPP,
INICIE

O

intitulado

PROCESSO DE

CIASSi/F|CAçAO PATHMAMAL DOS PO,OS

AGRÍCOLÁS ETVQUA NTO GARANTE DA PAISAGEM CULTURAL NA MAÐEIRA".

Com os melhores cumprimentos.

O Chefe do Gabinete,

(Valério Gonçalves)
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Sua Excelência,

A
coMtssAo
ESPECIALIZAD.A

Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da
Regiäo Autónoma da Madeira

Ofício n.s 20170085, de 08 de março de 20!7
ASSUNTO: PROJETO O¡ neSO¡-UçÃO

Ao abrigo das disposições regimentais, o Grupo Parlamentar do JPP, apresenta o Proieto

de Resofuçäo intitulado recomendø oo Gaverno Regionøl que inicie o
inventariação, preservaçöo

e

processo de

classificaçöo pøtrimonial dos poios agrícolas enquonto

garante da paisogem culturolno madeira, que se anexa.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente do Grupo parlamentar do JPP

aldr

o Dua
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PRoJETo
RECOMENDA

or nrsoluçÃo

Ao GoVERNI REGoNAL QUE

INICIE

o

PRICESSa DE NVENTnnmÇÃo,

enrsrnvaçÃa E cLAsstFtcaçÃo pATRtMoNtAL Dos potos AGRícous ENeuANTo
GARANTE DA PAISAGEM CULTURAL NA MADEIRA

A construção dos poios na Madeira é o resultado complementar da orografia acidentada

da ilha e da necessidade de criar espaços de sofo agrÍcola. A palavra poio serve para
designar os socalcos de pedra basáltica escavados e agricultados nas encostas. Os poios

são contrafortes de contenção de terras, de acordo com a tecnologia tradicional,
acantilados na paisagem agrícola e semiurbana.

A construção dos poios remonta aos primórdios do povoamento do arquipélago

da

Madeira. Atualmente, é legítimo considerar esta referência patrimonial como um dos
elementos mais autênticos, originais e singulares da humanização do espaço regional, tal
como o descreve, na pu blicação de 1953, Modeira - A Epopeia Ruralo professor e d istinto

agrónomo Joaquim vieira Natividade', "8

a hamem, o pigmeu, otacou a

montanha,

Durante séculos nõo cessau a trabalho rude da picoreto e do alavanca, e ù custa de vidas,
de suor e sangue talharam-se no rocha as gigantescas escodorias, sem que

a alcqntilado

das escorpas, a fundura dos despenhadeiros ou a vertigem dos abismos detivessem os
passos do

titã. Monumenta este única no mundo, porque jomois em parte olgumo, com

tão gronde amplitude, tanto esforço humano foi empregodo no conquista da terra.".
A

autenticidade destas construçöes, no garante da paisagem cultural da llha da Madeira,l

consubstancia-se, entre outros, nos seguintes considerandos que relevam a necessidade
de criação de medidas de preservação e de ordenação patrimonial:

l Com especial destague para os restantes galardões (Melhor destino insular do Mundo, 2016 e 201.5)
e
(Melhor destino insular da Europa, 2014 e 2013).
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- A criação de socalcos é uma das principais técnicas de conservação do solo, pois a
barreira de rocha servia de suporte contra os aluimentos de terra frequentes, que
minimizavam a orografia acidentada do terreno madeirense;

- A construção dos poios servia como forma de ordenação territorial, já que permitia

a

delimitação dos terrenos cultiváveis entre os respetivos proprietários;
- A importância histórica deste património imóvel de cariz funcional reside no facto dos

poios terem sido a base da economia de subsistrância, que vigorou na llha Madeira
resultante do regime de colonia. Complementarmente ao processo agrícola, os poios

serviram de base crlativa da construçäo habitacional

e

semearam elementos de

minimização de impacte ambiental às formas diversas de edificação contemporâneas;

- A falta de instrumentos

legais, que tendem a definir áreas de inventariação e de

classificação como imóveis

de interesse público, acelera a descaraterização e

a

descontinuidade arquitetónicas em função da falta de estudos de salvaguarda e de planos
de conservação de conjuntos edificados;

-

Estes socalcos constituem atualmente,

símbolos indicadores

o garante da paisagem cultural e um dos

da identidade e da autenticidade do património cultural

madeirense, cuja atividade agrícola de subsistência tem permitido perpetuar a sua
identidade através dos tempos;
- A necessidade de

inventariar núcleos de referência passível de procedimento de registo

patrimonial de classificação enquanto imóveis de lnteresse Público, reunindo estudos
que englobem a vertente histórica, paisagística, tipológica, antropológica e arquitetónica;

- O historial de exemplos bibliogréficos que nomeiam os poios como um dos principais
elementos que ilustram a singularidade do património cultural imóvel na Madeira,2
2

Entre outros, a conferir Joaquim Vieira Nativid ade, Madeira. A Epopeìa Rurol,2e edição, Junta Geral do

Distrito Autónomo do Funchal, 1954; Victor Mestre, Arqultetura popular da Madeira, Lisboa,
Argumentum,2OA2; Joaquim Leça, Agricultondo,20lt; Élvio Sousa, "Os poios" a património Cultural",
Fragmentos - Ðiálogos entre um Arqueólogo e um Advogado sobre a Potrimónlo Cultural, João Lizardo;
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regista a necessidade das entidades públicas encetarem estudos para a preservação,
valorização e perpetuação cultural dessas estruturas;

Assim, atendendo ao exposto, em conformidade com

a

Constituição da Repúblìca

Portuguesa e com o Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira e,

de acordo com o seu Regimento, a Assembleia Legislativa da Regiäo Autónoma

da

o processo

de

Madeira recomenda ao Governo Regional da Madeira que inicie
inventariação, preservação

e classificação patrimonial dos poios agrícolas enquanto

garante da paisagem cultural na Madeira.

O Presidente do Grupo parlamentar do JPP
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