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Nos termos do disposto na alínea a), do n.o 1, do artigo 61." do Decreto-Lei n.'38/2015,

de 12 de março, toma-se público que o Município de Machico, com sede no Largo do

Município, 9200-099 Machico, com o número de pessoa coletiva 5I1239 440, requereu

ao abrigo do artigo 58.' do mencionado diploma Titulo de Utilização Privativa do

Espaço Marítimo Nacional (TUPEM), para a investigação do impacto acumulativo de

atividades humanas nas populações locais de cetáceos, entre as quais o ruído subaquático.

Este projeto prevê a colocação debaixo de água de hidrofones, designadamente dois

equipamentos Soundtrap model ST300 (dimensões:20 cmcomprimento x 6 cm diâmetro;

peso: 5009) que irão gravar som ambiente e de cetáceos na banda entre os 20Hz e os

l93KLlz. A amostragem decorrerá durante l5 dias (gravação de 10 a l5 minutos em cada

hora) todos os meses durante um período de ate quatro anos.

Os dois hidrofones, de acordo com o identificado no mapa seguinte, estarão localizados

a sul da Praia Formosa (32.624682,-16.94911) e ao largo daBaia d'Abra (32.727672,-

16.6932s2).
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Nos termos do artigo 57.'do Decreto-Lei n.'38i2015, de 12 de março' o TUPEM é

atribuído através de autorização, cujo prazo será de 4 anos.

Ao abrigo da alínea a), do n.o 1, do artigo 61.'do Decreto-Lei n.'38/201 5, de 12 de março,

determina-se a abertura de consulta pública do pedido, pelo prazo de 15 (quinze) dias

úteis, a iniciar-se cinco dias após a publicação, convidando-se todos os interessados para,

querendo, requerer para si o TUPEM ou apresentar objeções à atribuição do mesmo, junto

da Direção Regional do Mar - DRM (Rua Virgílio Teixeira,Lota do Funchal, 1.o Piso,

9 00 4 - 5 62, tel efone 29 | 203200, ou email : drm@madeira. gov'pt).

O pedido de TUPEM, incluindo a memoria descritiva do projeto, encontra-se disponível

para consulta no sitio da internet da Secretaria Regional de Mar e Pescas

(https://www.madeira.gov.ptlsrmar) e nas instalações da Direção Regional do Mar

durante o horário de expediente, devendo neste caso solicitar com um dia de antecedência

a consulta do mesmo através do endereço de correio eletrónico: drm@madeira.gov.pt
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