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a.SecretáriQ da Mesa

Assunto: UtilizaçãoderecursospúblicosnabarradaFuseta

Destinatário: Ministra do Ambiente e do Ordenamento dftnTetmtGr;io(.'tln,/e <~~,;"~7\~. i;

Ex. moSr. Presidente da Assembleia da República

No passadodia 25 de Novembrode 2010,e apesardasvozescriticasda comunidadepiscatória,a
SociedadePolisLitoralRiaFormosatomoupúblicoquea novabarrada Fusetaforaabertaao tráfego
marítimo,nasequênciadasobrasexecutadasdurantesetemesesnoâmbitodoPolis.

As obrasde recuperaçãodocordãodunare aberturadeumanovabarranachamadazonadaTocado

Coelho,nariaFormosa,conjuntamentec~mo encerramentodaantigabarradeacessoaoportodepesca
daFuseta,estavamorçadasemcercadedoismilhõesdeeuros.

Sucedequea novabarrafoi abertaà navegaçãonessedia dia25 de Novembro,masfoi oficialmente
fechadaaotráfegomarítimoapenascincodiasapósasuainauguração,tendo-sereveladocompletamente

. ineficazparacumpriro desígnioquese propunha.

Recorde-seque a comunidadepiscatóriada Fusetavinhaalertandoparaa inutilidadedasobras,semque

tais apelos tivessemmerecidoqualqueracolhimentodos organismosdesconcentradosdo Estadocom

competênciasdejurisdição,gestãoe segurançado litoral.

Importa,por isso,esclarecercomofoi possívelqueo Estadotenhatomadoa iniciativade promovera
construçãode infra-estruturastão caras (2 milhõesde euros) sem que previamenteestivesse
convenientementeavaliadoo riscoe garantidoquetaisinvestimentossãoabsolutamentesegurose não
autênticasformasdedesbaratarodinheirodoscontribuintes.

Parecetratar-sede um lamentávelexemplode ineficiência,falta de transparênciae de rigorna utilização

de dinheiros públicos, bem como, da descoordenaçãona forma como atuam os organismos

desconcentradosdo Estadoe os govemantesqueos tutelam.

Note-sequeo próprioIPTM- InstitutoPortuárioe TransportesMarítimostrêsdiasantesda aberturada
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barrafez questãode salvaguardara suaposiçãoe chamarà atençãoparaa altainstabilidadenatural
daqueletroçodecosta.

Já as demaisentidadescomjurisdiçãona segurançae fiscalizaçãomarítimasimplesmenteignoraramos

reiteradosavisosda comunidadepiscatóriaquantoà intençãode se criar umanova barramarítimasem

um paredãofixo e alertandoque se não fosse dragadaconstantementeo invernoeliminariaa obra e o
deitandoporterraum investimentodecercade 980mileuros.

Repare-sequea 2 de Dezembrode 2010já se registavao assoreamentode umapartedo canalde
acessoaomarquecondicionoua funcionalidadedanovabarra,impedindoospescadoresdeiremparaa
faina.Diasdepois,o prognósticodospescadorestomou-severdade:a barranovanãoestavanavegável.

A própriapresidenteda SociedadePolisadmitiu,a 09 de Dezembrode 2010,que a barranovada Fuzeta

só estava operacional"em maré média a alta", mas assegurouque as areias da nova barra seriam

removidas,assimqueas condiçõesmarítimaso permitissem.

Importa,por isso,nãoapenasesclarecera situaçãode aparentedesperdíciogravede recursospúblicosjá

ocorrida,comotambémconheceros planosde umaintervençãoquese pretendemaisrigorosa,estudada,
eficaze sensata.

Nestestermos,

Perguntamos Deputadosdo PSDabaixo-assínados,atravésdeV. Exa.,ao Sr.MinistrodO
A.IW\b.1lN.T;. -< dlD cO,-(~ ~o. CW>~ ~o ~ Jro'~

1 - Quala razãoparaquea obratenhaavançadosabendo-sede antemãoque incidianumaárea
especialmenteassinaladano POOC-Planode Ordenamentoda OrlaCosteiraVilamoura-VilaReal

de Santo António como sendo de elevadasusceptibilidadeao assoreamentoe galgamento
oceânico?

2 - Quaisos estudostécnicosque fundamentaramtais decisõesdos dirigentesenvolvidosno
processode adjudicaçãosemqueestivessegarantida,à partida,a suatotal eficáciaemmatérias
de segurançamarítimae respeitoambiental,conjugadascom a prossecuçãodos interessesda
comunidadepiscatóriadaFuseta?

3 - Foi ou não efectuadoEstudode ImpacteAmbientalou AvaliaçãoAmbientalEstratégica
previamenteà empreitadae, casotenhamsido dispensados,quaisas razõesquejustificaramtal
decisão?

4- Comoestáo Governoa pensarresolverdefinitivamentea situaçãodacomunidadepiscatóriada
Fusetae a precariedadedo tráfegomarítimode embarcaçõesna ria Formosaentreo canalda
Fusetaaomar?
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5 - Pretendeo Governoavançarcomnovasintervençõesprevistas(emprocessode'adjudicação)
no montantede1.000.000deeuros?

Palácio de São Bento, 4 de Janeiro de 2011,
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