
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Em Maio de 2019 foi noticiada a aquisição da herdade da Costa Terra pela Discovery Land
Company com o objetivo de desenvolver um projeto turístico que teve por antecedentes um
processo que foi sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental, cuja DIA foi emitida em 2005. Ao
longo das últimas duas décadas foram existindo mudanças de promotor e de intenções na sua
concretização.
Mais recentemente, em meados de 2021, foi noticiada uma eventual expansão do
empreendimento turístico por via da aquisição da área ocupada pelo Parque de Campismo da
Galé. Existe ainda bastante incerteza sobre os contornos desta operação, mas há que acautelar
que em sede de estratégia turística regional, de planeamento territorial e de Avaliação de
Impacte Ambiental há a devida compatibilização e cumprimento de legislação, tendo também
em conta os interesses das populações.
Face ao exposto, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os
deputados abaixo-assinados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata vêm perguntar
ao Senhor Ministro do Ambiente e Ação Climática, através de V. Exa., o seguinte:
1. Que acompanhamento tem vindo a ser feito em relação a este caso por parte das entidades
tuteladas pelo Ministério do Ambiente e Ação Climática?
2. Caso se concretize a aquisição e expansão do projeto turístico, em que moldes se processará
a Avaliação de Impacte Ambiental? Face aos impactos cumulativos e mudança da situação de
referência, deverá todo o projeto ser novamente sujeito a AIA, considerando toda a área
territorial?
3. De que forma está o projeto enquadrado pelos instrumentos de gestão territorial?
4. Considerando a presença de espécies e habitats classificados ao abrigo de diretivas
comunitárias e que integram a Rede Natura 2000, como prevê o Ministério do Ambiente garantir
a sua salvaguarda pelo novo projeto?

Palácio de São Bento, 19 de novembro de 2021
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____________________________________________________________________________________________________________________________
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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