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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

A Fuzeta, localidade situada no concelho de Olhão, distrito de Faro, possui longas tra lçoes de

pesca. Porém, os seus pescadores continuam hoje à espera de uma barra, que há 30 anos foi

prometida pelo então Primeiro-Ministro, Mário Soares.

Com efeito, os pescadores continuam sujeitos a enormes dificuldades no transporte do pescado e

no acesso à lota, situação insustentável e que justifica uma resposta rápida que preserve, ainda, a

construção de um molhe em pedra como a solução mais ajustada às suas necessidades.

As dificuldades naturais são conhecidas e as promessas de as resolver têm uma longa história. A

ocorrência de temporais e a elevação do nível médio do mar estão na origem da elevada

susceptibilidade a galgamentos oceânicos no sistema de ilhas-barreiras da Ria Formosa, onde a

Fuzeta se encontra. Em Julho de 1999 procedeu-se à abertura artificial de uma nova Barra da

Fuzeta, a 800 metros da posição ocupada em 1996, devido aos condicionamentos impostos pelas

casas existentes em frente à povoação. Em 2009, a Barra da Fuzeta tinha 250m de largura, cuja

evolução muito rápida, com uma taxa de migração média de cerca de 65m/ano, registada entre

1945 e 1996, levou a que o canal tivesse atingido o seu equilíbrio dinâmicoem Julhode 2000.

Na sequência dos temporais ocorridos no passado Inverno, a natureza abriu uma nova barra na

ilha da Fuzeta, em frente ao designado abrigo dos salva vidas, fenómeno confirmado pela

Administração da Região Hidrográfica (ARH)do Algarve e cuja manutenção da sua abertura

natural foi defendida pelos técnicos e pela própria Secretária de Estado do Ordenamento do

Território e das Cidades,Fernanda do Carmo.

No final de Fevereiro, a Secretária de Estado anunciou, em declarações à comunicação social, que

«para garantir condições de navegabilidade aos pescadores e garantir as actividades económicas de

viveirose etc. na própriaRia,tem de havera necessidadede abrir,reforçarou estabilizara barraque

venha a ser aberta pelo mar». Já em Março, um dos responsáveis da ARH, Sebastião Teixeira,

afirmou que a nova barra «está oficialmente criada», acrescentando que «se a ideia era abrir uma



1<
Bloco de Esquerda

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

barra e se ela abriu naturalmente, não faz sentido estar a abrir outra».

Não obstante a opinião dos técnicos, entendeu a ARHe a Sociedade Polis Litoral da Ria Formosa,

S.A. - Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria Formosa, presididas por Valentina

Calixto, não estarem reunidas as condições de segurança na barra natural, pelo que foram

decididos o seu encerramento e a abertura da nova barra na zona da Toca do Coelho. De acordo

com as afirmações proferidas publicamente por Valentina Calixto, uma análise técnica foi

realizada, cujos resultados levaram àquela decisão por parte do Laboratório Nacional de

Engenharia Civil (LNEC)e da própria ARH.

Ora, de acordo com informação recolhida junto dos pescadores, no âmbito de uma visita do Bloco

de Esquerda realizada esta semana, a localização da barra natural corresponde à prometida pelo

Partido Socialista, há cerca de 30 anos. Na realidade, foi a natureza que veio responder às

reivindicações dos pescadores, abrindo uma barra natural no sítio onde existia nas décadas de 40 e

50 do século XX,na sequência dos ciclos históricos, com intervalos de 50 anos, que caracterizam a

dinâmica do sistema naquele local.

A25 de Maio, a Comissão de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas recebeu os pescadores

da Fuzeta, no âmbito do abaixo-assinado, com 400 assinaturas, de oposição ao encerramento por

parte das entidades locais e regionais da nova barra aberta pela natureza.

Saliente-se ainda que relativamente às obras em curso de dragagem, desconhecem-se se foram

adoptados todos os procedimentos necessários, nomeadamente a realização de Estudo de Impacte

Ambiental, análises às lamas utilizadas para encerramento da barra natural ou comunicação à

população local através de edital.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio requerer ao Governo, através do Ministério das

Obras Públicas, Transportes e'Comunicações, a análise técnica realizada, cujos resultados levaram à

decisão, por parte do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e da própria ARH, de

encerramento da barra natural e construção da nova Barra da Fuzeta.

Palácio de São Bento, 8 de Julho de 2010.

o Deputado

Cecília Honório Pedro Soares


