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Assunto: Peti~ao n.0 0545/2011 

Excelentissimo Senhor Paulo Monteiro, 

Bruxelas, 
AP!sd[IPOL-COM-PETI D(2012)36913} 

Senhor Paulo Monteiro 
Rua do Murtal 36, RIC Esq. 
2765-541 S. Pedro do Estoril 
PORTUGAL 

Na sequencia da minha carta de 24.01 .2012, cumpre-me comunicar-lhe que a Comissao 
das Peti9oes prosseguiu a analise da sua peti9ao na reuniao de 08.05.2012, tendo em 
conta as informa9oes escritas prestadas pela Comissao Europeia. 

Junto envio, para informa9ao, uma c6pia da resposta fundamentada da Comissao, sob a 
forma de uma Comunica9ao aos Membros. 

Com base neste parecer, como qual esta globalmente de acordo, a Comissao das Peti9oes 
decidiu dar por concluida a analise da sua peti9ao e, em consequencia, mandar arquivar o 
processo. J'j 

I 

Agradecendo a aten9ao dispensada, subscrevo-me,...Coyn os n/etpores cumprimentos, 

Anexo: resposta da Comissao (CM896404) 
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Comissao das Petir;oes 

16.3.2012 
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COMUNICACAO AOS MEMBROS 

Assunto: Peti~ao 0545/2011, apresentada por Paulo Monteiro, de nacionalidade 
portuguesa, sobre a constru~ao de urn terminal de navios de cruzeiro no 
Parque Arqueologico Subaqmitico de Angra do Heroismo, na Ilha Terceira, 
A~ores, Portugal 

1. Sintese da peti~ao 

0 peticiomirio e arque6logo subaqmitico, autor da Carta Arqueol6gica Subaqmitica dos 
A9ores e corresponsavel pelas carnpanhas de prote9ao e escava9ao da baia de Angra do 
Heroisrno, nos A9ores, de 1995 a 1999. 0 peticionario pede a interven9ao do Parlarnento 
Europeu para irnpedir a constru9ao de urn terminal de navios de cruzeiro rnesrno junto ao 
Porto das Pipas, ern Angra do Heroisrno, ern pleno Parque Arqueol6gico Subaquatico, local 
onde ocorrerarn rnais de 74 naufragios hist6ricos, sendo, por isso, considerado urn local a 
preservar para estudiosos e investigadores da arqueologia maritima. 0 sitio em causa deve, 
pois, ser preservado para o estudo e a investiga9ao no dorninio da arqueologia subaquatica. 
Segundo o peticionario, apenas 13 sitios arqueol6gicos forarn ate hoje identificados. Por outro 
lado, o peticionario salienta que a legisla9ao protege esse sitio contra eventuais efeitos 
intrusivos suscetiveis de afetar negativarnente as investiga96es arqueol6gicas ern curso. Nao 
obstante, o Govemo Regional dos A9ores aprovou o projeto de constru9ao do rnencionado 
terminal de navios de cruzeiro. 

2. Admissibilidade 

Declarada adrnissivel ern 19 de seternbro de 2011. A Comissao foi instada a pres tar 
informa96es (n.0 6 do artigo 202.0 do Regirnento). 

3. Resposta da Comissao, recebida ern 16 de dezernbro de 2011 
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Observacoes da Comissao 

Na sequencia da analise da petiyao, a Comissao considerou necessano interrogar as 
autoridades portuguesas sobre a situayao, em particular a luz das obrigayoes que decorrem do 
estipulado na Diretiva 85/337/CEE, de 27 de junho de 1985, relativa a avaliayao dos efeitos 
de determinados projetos publicos e privados no ambiente, modificada pela Diretiva 
97111 /CE, de 3 de maryo de 1997, e pela Diretiva 2003/3 5/CE, de 26 de maio de 2003. 

A Comissao adotara uma decisao sobre as medidas a adotar depois de receber a resposta das 
autoridades portuguesas. 

4. Resposta da Comissao (REV.), recebida em 16 de maryo de 2012 

No contexto da elaborayao do projeto de terminal, o Govemo Regional dos Ayores deu 
particular importancia a protec;:ao do sitio arqueol6gico subaquatico de Angra da Heroismo e 
ao respeito da legislayao regional na materia. Neste sentido, o projeto foi submetido a urn 
estudo de impacto ambiental, precedido por obras de prospeyao subaquatica tendentes a 
delimitar as areas geograficas a preservar. Alem disso, o estudo foi submetido a consulta 
publica. As autoridades portuguesas informam igualmente que o projeto se encontra ainda 
numa fase preliminar. As localizayoes altemativas analisadas nesta fase foram preteridas, 
tendo em conta a relayao operacionalidade/custos do projeto. Este sera, em seguida objeto de 
uma avaliayao de impacto ambiental, de uma nova consulta publica e de uma avaliayao ex 
post (de.stinada a analisar a implementayao das medidas de atenuayao a decidir). 

Tendo em conta o exposto, a Comissao considera nao existirem bases para estabelecer uma 
infrayao as disposiyoes da UE, em particular a Diretiva 2011/92/UE, de 13 de dezembro de 
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, relativa a avaliayao dos efeitos de determinados projetos publicos e privados no 
ambiente. 
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