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REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

Notícias recentes dão conta de um documento da Associação Portuguesa de Guardas e

Vigilantes da Natureza (APGVN), intitulado “Pressão humana nas áreas protegidas/destruição

dos habitats”, no qual se alerta para a destruição “irreversível” do Parque Natural do Sudoeste

Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV).

De acordo com a APGVN o campismo selvagem, o caravanismo e os passeios todo o terreno

“fora de controlo”, estarão na origem da eventual destruição, referida no documento.

No mesmo documento, a APGVN dá como exemplo os 100 quilómetros de costa do Parque do

sul do país, que vai vendo destruídos os habitats e os ecossistemas ao mesmo tempo que o

número de vigilantes da natureza vai caindo, “50% nos últimos 15 anos”.

Segundo se refere, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) levantou até 30

de setembro 200 processos para multa (por campismo, caravanismo ou circulação e

estacionamento em locais proibidos) e a GNR mais 250 até junho (antes dos meses mais

críticos do verão).

A APCVN alerta para os exemplos específicos das praia do Barranco e praia do Amado (no

Algarve), onde há pessoas a viver em caravanas o ano todo, sendo recorrente a realização de

fogueiras durante a noite, incluindo em pleno verão e em locais que podem dar origem a

incêndio. A APGVN chama ainda a atenção para os grupos de pessoas a fazer a rota vicentina

em motos e jipes todo o terreno.

Finalmente, propõe-se a mudança da lei-quadro das contraordenações ambientais, instituindo

que as multas sejam pagas no momento da fiscalização, bem como a criação de áreas de

serviço para autocaravanas e a eliminação de acessos a zonas “de elevada sensibilidade

ecológica, nomeadamente as arribas da costa”.



O Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina estende-se desde São Torpes, a

sul de Sines, até ao Burgau, já na costa sul algarvia, numa faixa marítima de dois quilómetros de

largura que acompanha a Área Protegida em toda a sua extensão. Abrange territórios nos

concelhos de Aljezur, de Odemira, de Sines e de Vila do Bispo.

A Costa Sudoeste como é denominada, por vezes, esta zona, corresponde a uma zona de

interface mar-terra com características muito específicas que lhe conferem uma elevada

diversidade paisagística, incluindo alguns habitats que suportam uma elevada biodiversidade,

tanto florística como faunística. Trata-se de uma rede hidrográfica que integra cursos de água

pertencentes à bacia hidrográfica do rio Mira e à bacia hidrográfica do Barlavento Algarvio

constituída por alguns sistemas atípicos temporários, para a sustentação de elevado número de

espécies da flora e da fauna, incluindo algumas espécies de peixes prioritárias e endémicas.

No que respeita aos aspetos económicos, destaca-se o setor primário, ligado à atividade

agrícola e à pecuária. Grande parte da área encontra-se ocupada por terrenos agrícolas,

maioritariamente por sistemas e culturas tradicionais.

Esta Área Protegida, com uma grande diversidade de habitats costeiros, foi classificada a fim de

preservar a sua diversidade traduzida na presença de uma flora enriquecida pela presença de

vários endemismos e de uma fauna em que a avifauna e ictiofauna detêm um papel destacado.

O Decreto-Lei n.º 241/88, de 7 de junho, procura preservar os valores naturais existentes e

disciplinar a ocupação do espaço.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer à Ministro do

Ambiente, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

respostas às seguintes perguntas:

1. Tem V. Exa. conhecimento das situações relatadas e alvo de preocupação por parte da

Associação Portuguesa de Guardas e Vigilantes da Natureza, relacionadas com o Parque

Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina?

2. Quais as medidas levadas a cabo para vigilância da(s) área(s) protegida(s) do Parque

Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina?

3. Considera V. Exa. viável, e suscetível de concretização por parte do Governo, a

proposta de mudança da lei-quadro das contraordenações ambientais, instituindo que as

multas passem a ser pagas no momento da fiscalização?

4. Considera V. Exa. viável, e suscetível de concretização por parte do Governo, a

proposta de criação de áreas de serviço para autocaravanas e a eliminação de acessos a

zonas de elevada sensibilidade ecológica?



Palácio de São Bento, quinta-feira, 24 de Novembro de 2016

Deputado(a)s

TERESA CAEIRO(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELO BRANCO(CDS-PP)

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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