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REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRFTÂRIA REGIONIAN. DO AMBIET{TE E RICURSOS NAÏURAIS

2o ATTERAçÃO AO

ríruro DE [rTm.tznçÃo DE REcuRsos níomcos

ooaníxlo pú slrco mnnínnno

LtcENçA ht"" 319

A 09 de JoneÍro de 2017, pelo secretorio Regionol do Ambiente e
Recursos Noturois, nos termos do ortigo 2go do Decreto-Lei n.o 226-A/2007,
de 31 de Moio, olterodo pelo Decreto-Lei n.o 391-AJ20a7, de 2l de
Dezembro, pelo Decreto-Lei n.o 93/2008, de 4 de Junho, pelo Decreto-Lei
n.o la7/2a09, de 15 de Moio, pelo Decreto-Lei n.'24s/2009 de 22 de
Setembro, pelo Decreto-Lei no B2/2üa, de 2 de Julho e pelo Lei n.o
44/2012, de 29 de Agosto, se procede ò olteroçõo do Licenço n.o 3lg de
utilizoçõo do domínio público moríÌimo, iniciolmente emitido o fovor de
AQUAILHA - Aquoculluro, Ldo., com identificoçõo fiscol n.o 511222017 e
com sede no Lsdeiro de Sontonq, no lg, sõo Roqu e, ga2a - 3l s FUNCHAL,
nos fermos seguintes:

I - Os compos "n.o processo", "observoções {obs)", "locolizoçÕo" "óreo
ocupodo" e "tqxq ò doto do emissõo", e os compos do tobelo
referentes oo titulor no quodro síntese do licenço sõo olterodos,
possondo o ler o seguinte redoçõo:

Originol2/2 U7
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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGiOI{ÂL DO AMSIENÍE E RECi.!RSOS I'IATL'RAIS

ïfïrJr.AR: AQUABAiR - Sociedode de
Itura dos tlhqs Lds.

EHDÉnEçO

oquobcio .rnodeiro@gmoil.com

x.rr.51 1247079 3.t. TEIEFoNE: 291524835

ENDERÉÇO:

Comínho do Cais do Porto Novo, 18

9100-0ó1 SANïA CRUZ

oBs.

ll

Z - ^ 
oiír rya uì do i:i-eôi-,ibuìo é ciÌe i'c*jc, pcssciido c ïer c seguinte

redcçõo:
"cJ 409 de Janeíro de 20Ì 7, oo obrÍgo dos ortigos 29o e 73o do Decreto-

Leí n.o 226-A12A07, de 3Ì de Moio, olferodo pelo DecreÌo-Lei n.o 391-

Al20O7, de 21 de Dezernbro, pelo Decreto-Lei n.o ?312A08, de 4 de Junho,
pelo Decrelo-Lel n.o 107/20A9, de 15 de Moio, pelo Decreio-Lei n.o

245/2009 de 22 de setembro, peio DecreÌo-Leí no 82/2010, de 2 de Julho e

pelo Lei n.o 4412012, de 29 de Agosto, é oÍlerado o licenço de ulilizoçÕo

do domínio público morítimo n.J3ì? o fovor do sociedode AQUABAíA -
Sociedqde de Aquoculluro dos llhos, Ldo., corn idenÌificoçõo fiscol n'o

511247079, com sede no Cominho do Cois do PorÌo Novo n.o 18, 9.l00 -
OóÌ SANTA CRUZ

I

3 - A clóusula lo do liccnço ó ollarodo, posscndo o -ier o seguinte

redoçÕo:

ll
1

o

o) A presenie licença de uÌilizsçÕo de domínio público morítimo, destíno-

se ç1 umo pisciculturo flutuonte offshore, situodo oo lorgo do Sítio do
Pedro de Nosso Senhoro, entre o cois do Ribeiro Brovo e do cois do
Componório, freguesios do Ribeiro Brovo e do CompcnÓrio, concelho do
Ribeiro Brovo, consiiiuído por ó joulos cilíndricos com 12 metros de
diômetro, l4 joulos cilíndricos com 20 metros de diômetro e 4 joulos com
33 metros de diômetro, respetivos omorroções e sinolizoçõo, conforme os

elementos qUe se encontrom onexos o esto licenço e dele fozendo porte

íntegronte, fim que nõo pode ser ollerqdo sem o prévio oulorizoçÕo do
Secretorio Regionol do Ambiente e Recursos Noturqis;

b) O locol de ÍmplonÌoçÕo do pisciculturo encontro-se inserido no inÌerior

do polígono representodo no Anexo 2, cujo locolizoçõo preciso é
dependónte dos condições dos fundos locois poro os omorroções e dos

\ ínstruções do entidode licenciodoro do otividode;

Original2/2 2/7



REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETÂRIA REGIOT{AN, DO AiRBIEIVII E RECIIRSOS I{AT{'RÂIS

c) A órecl ofeto o esto licenço representodo no plonfo onexCI é de 8.498
mz (oÌÌo mÍl quotrocentos e novento e oito metros quodrodos);

d) E devido pelo uÌilizoçõo privotivo do porcelo de terreno dominíol
ocímo identificqdo o loxo onuol de 23.369,50 € (vinte e três mil, trezentos
e sessento e nove euros e cinquento cênlimos), que corresponde ò toxo
de 2,75 € (dois euros e selento e cínco cênlimos) por metro guodrodo,
otuolizóvel em regulomenÌo ou diplomo legol próprio sobre toxos
oplicóveis ò utilizoçôo do domínio público moríÌimo. O pogomento desio
Ìoxo seró efeluodo onuolmente e no prozo de l5 {quinze) diqs o contqr
do dclto do notificoçõo poro o efeilo. -. - ,'

3 - os Anexos l, 2 e 3 do licenço sõo ollerodos e é ocrescentodo o
Anexo 4, conforme documento openso.

Funchol, 09 de Joneiro, de 2017

"ct"

A Secretórro Rpol do Ambientgç Recursos Noturois

Origínal2/2 3/7
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REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIÂ REGIONAI. DO Afol8IENïI E RECT'RSOs Í'IATURAIS

ANEXO'I

Mopo de |ocolizoçõo

S/ escqlo

Original2/2 417
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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECREïÂRIA REGIONAI, DO AftTBOENïE E RECURSOS T{ATURAIS

AhIFXO 2

Locolizoçõo em fotogrofio oóreo

S/ escolo.

Locolizoçõo no interior do polígono defÍnido pelos seguintes coordenodqs:

Coordenodos oeooróficos íWGS 841

PI
?2
P3

P4

320 39', 4ó.3" N

32'39',2ó,0" N
32" 39'. ì 4,3" N
32" 39'34,4"N

-17" 03'23.5" W
-ì 7.03'34,9" W
-17" 02'35,5" W
-170 02'21,7 "w

Originoi 212 < t-7
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REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SICRÍIA*IA REGIONAL DO Amll[ME E RECURSOS I'IAIUIAF

ANEXO 3

Plonto de implontcçõo

t.)'

,,,

+

+

'#g+
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lÌ.

ï

t
I

S/ escolo.
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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAT

SECRIÏARIA REGOOIìIAN. BO AMBIENTE E RECURSOS 9{ATIjRAIS

ANEXO 3

Fofogrofio do ocupoçôo (ontes do omplioçõo)

Oríginol2/2 717





.Ë'"Ë "

RrctÃo AUToNoMA DA MADETRA

GOVERNO REGIONAL

Sf CRETÂRIA REGION,AL DO Â^'lBlEÌ{ïE E RECURSOS hlAÌL,RAlS

lfuuno DE rfTru.lznçÃo DE RrcuRsos Níomlcos

ponníruno pú nuco nÀsnín^,ïo

DATA EtltSSÃO: l5 de Dezembro de 20Ìó tìl.o PRocEssat 5421201 ó-GËNO I

oBs.PRAZo DE VAUDADE: l0 (dezl onos.
renovóvel rs os.

Pelo Secretorio Regionol do Ambiente e Recursos Noturois, nos termos do
Leì n.o 58/2005, de 29 de Dezembro, adoptodo ò RegiÕo Autónomo do
Modeiro otrovés do Decreto Legislotívo Regionol n.o 33|20OB/M, de l4 de
Agosto, do Decrelo - Lei n.o 226-A/2007, de 3ì de MoÌo, olterodo pelos
Decreios-Lei n.o 391-A/2A07, de 21 de Dezembro, n." 9312A08, de 4 de
Junho, n.o 107 /2009, de l5 de Moio, n"" 24512009 de 22 de seÌembro, no

82/2010, de 2 de Julho e pelo Lei n.o 4412012, de 29 de AgosÌo, dos ortigos
lo e 3o do Decreto Regulomentor Regionol n.o Bl20ìslM, de 5 de AgosÌo,
e do demois legisloçõo oplicóvel, se procede ò emÌssÕo do !.icenço l"r.o

l.l"l.'('\t/ í 7 1_'

1..(:1tr/, |) /"( /,.(t l. l: (, 1t 1 1, 1'.17 /,,Ç. /.,(t
NOVO

/'.il I t'lr( /.(,

il.ilcENÇA N..359

rocnrulçÃo: Offshore enlre o CqÍs do
Componório e o Fcjõ dos Fodres.

Ánrl ocuPADft 7.854 6z {sete rni[
oifocentos e cÍnquento e
qusko mefros quqdrsdosl

USO FUNCtoilAtu Piscicutfu ro fl ufuonfe. TAXAA DÂTA DA EMlsSÃC
2ï.599,50 €

oBS.

ïIïUIAR: Aquoboío - Sociedode de
Aquoculturo dos llhos, Ldo.

ENDEREçO ELECTRóN|CO:
oqucb o io. rnod e irq@ g rn oiÍ.c o rn

N.r.r.511247A79 B.t ïELEFoNE: 291524835
FAX:

ENDEREçO: Cominho do Coís do Porto
Novo n.o ï B, 9100 - 0ó I SANTA CRUZ

oBs.
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REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAT DO AdìÂBIEhITE E RECI,IRSOS T'IATURAiS

359 Ce utilizoçco do dor"nínio pÚblico morítimo, de ocordo com os

seguinies disposições : --------

o) A l5 de Dezembro de 2A16 oo obrigo do ortigo 73odo Decreto-Lei no

226-A/2007, de 3l de Mcio, clterado pelo Decreto-Lei n,o 391-A12007, de
21 de Dezembro, pelo DeCreto-Lei n,o 93/2008, de 4 de Junho, pelo

Decreto-Lei n.o 1O7l2OA?, de 15 de Maio e pelo Decreto-Lei n.o 245P0A9,

de 22 cle Setembro, Decrelo-Lei no 8212Õ10, de 2 de Julho e pelc Lei n.o

4412012, de 29 de AgosÌo, é emitído c licençc de ulilizoçÕo do domínio
público morítimo n.o 359 o Ìovor de Aquoboío Sociedode de
áaeraarr!d",'a alar iiirnc irla -/ìrrì irioniifir-acãn iíçr-ci n r 5ii'7a7ú7v com
--!t-*-.---r:r-t'J 'J'JJ tj::-Jr :-r-. -*--': ! -- ..-

endereço no Cominho do Csis do Porio Novo n.o 18, 9100 - 0ól SANTA

CRUZ

b) O seu lítular fico sujeito oo cumprimenïo cias seguintes clÓusuiss: -------

1
o

a) A presenle licenço de utilizqçõo do clomínio público mqrítimo, confere
CIo seu titulor o direilo de uso privclivo porCI instoloçÕo de t,mo
pisciculturo flutuonÌe offshore, locolizodo no mor entre o cois do
Componorio e o FojÕ dos Podres, concelho do Ribeiro Brovo, consÌiÌuído
por 16 joulos cilíndricos com 25 m de diômetro, respetivos omorroções e
sinalizqçoo, conforme os elementos que se enconlrürrt uÍtsÃos ü estcl

licenço e delo fozendo porte integronte, fim que nõo pode ser olÌerqdo
sem o prévio outorizoçõo do Secretorio Regionol do Ambiente e

Reçursos NoÍurois;

bl O Íocol de implqnÌoçõo do pÍsciculturo encontro-se inserido no inlerior
do polígono representodo no Anexo 2, cujo locolizoçõo preciso é
dependente dos condições dos fundos locais pqro os omorroções e dos

instruções do entidqde licenciodoro do otividode"

c) A óreo ofeto q eslo licenÇo é de 7.854 mz isete mil oitocentos e
cinquenio e quotro metros quodrodos).

d) É devido pelo utilizoçõo privolivo do porcelo de lerreno dominiol
ocímo ideniificodo, o Ìoxo onuol de 21.598,50 € {vinte e um rnil,

quinhenlos e novento e oito euros e cinquento cêntimos), que
corresponde o 2,75 € {dois euros e setenlo e cinco cêntimos) por meÌro
quodrodo ocupodo, oÌuolizóvel em regulomento ou diplomo legol
proprio sobre loxos oplicóveis ò utilizoçõo do domínio público morítimo.

Originol}/2 2/10
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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRErARIA REGIONAT DO AiNBIENTE E RECURSOS NATURAIS

O pogomento desto Ìoxo seró efectuodo onuolmente e no prozo de l5
{quinze) dios o contor do doto do notificoçÕo poro o efeito.

20

Esto licenço é vólido pelo prozo de 10 (dez) onos, com efeitos o portir do
doto do suo emissõo, renovóvel oufomoticomenle por iguois períodos,
solvo indicoçõo expresso em contrório, por escríto, do SecreÌorio
Regionol do Ambienle e Recursos Noturois e com onlecedênciq de l5
(quinze) dios relotivomente oo seu lermo e isso convier ò Regiõo
AuÌónomo do Modeiro,

3o

3/l 0

o) O titulor do licenço deveró inicior o utilizoçõo do espoço tiÌulodo no
prazo de seis meses o conÍor do dqto do suo emissõo, sob peno de
revogoçõo do fítulo, nos termos do disposto no olíneo c) do n.o 4 do
oriigo ó9o do Lei n.o 58/2005, de 29 de Dezembro, olterodo e republicodo
pelo Decreio-Lei n.o ì3A/2012, de 22 de Junho.

b) A nÕo utilizoçõo do espoço duronte um ono constituí iguolmente
couso de revogoçÕo do título, nos termos do normo citodo no olíneo o)
desto clóusulo.

40

Esto lícenço é concedido o título precório, sem prejuízo de direitos de
terceiros e com o condiçõo expresso de que o mesmo e os suos
clóusulas poderõo ser modificodos, revistos ou ollerodos, por iniciotivo e
decisõo do Secretorio Regionol do Ambiente e Recursos Nqturois, em
termos temporórios ou definitivos, de ocordo com o legisloçõo oplicóvel
e sempre que rozões de inieresse público ossim o exijom, podendo ser,
oindo, revogodo por rozões decorrentes do necessidode de moior
protecçõo dos recursos hídricos ou por olÌeroçõo dos circunstôncios
existenÌes ò doto dq suo emissõo e delerminonles deslo, quondo nõo
sejo possível o suo revisõo.

ariginal2/2
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nrctÃo AUToNoMA DA MADETRA

GOVERNO REGIONAL

SECRFTARIA RfGIONAN. DO ÂMBIENTE E RICURSOS 9ìIAïI,NAIS

5'

Decorrido o prozo do licenço sern que o renovoçõo sejo efectuodq, o
mesmo extingue-se, devendo o respectivo titulor proceder ò sus enirego
junto do SRA nc prozo de l Sdios, e proceder, no prozo que lhe for fixcdo,
ò remoçÕo do locol dos insÌoloções desmonÌóveis e ò demoliçôo dos
obros execulodos e dos insioloções fixos, salvo se o Governo oplor pelo
reversõo, s títuto grctuiio, nõo derívcndo doí, porc o inleressado direiïo s
quolquer indemnizoçõo. No coso de demoliçÕo ou remoçõo de
íntinincõêq rì tiir riar cln liCenCÕ 1e33e. C seu Ccrgo. C stlucc.-:.J ç;ue exisliu
qnteriormente Ò execuçõo dos obros.

a) O Ìiïulor deslo licenço nõo pode fozer-se substituir no exercício dos
direitos conferidos pelo presente, nem poderó tronsmlti-lo s oulrem, scrn
o prévio conhecimento e/w outorizoçõo do Secrelorio Regionol do
AmbienÌe e Recursos Noturois, com o ontecedêncio mínima de 30 dios,
nos termos e condiÇões previstos no ortigo 72o da Lei n.o 5812005, de 29

de Dezembro, e no ortigo 260 do Decreto-Lei n.o 226-A12A0l, de 31 de
Moio

b) As obros, instoloções e edificoções existentes no ierreno dominiol
objecto do presente licenço nõo podem ser olienodos, direclo ou
indirectomente, nem onerodos ou hipotecqdos, sem ouÌorizoçõo prévio
do Secretorio Regionol do Ambienle e Recursos Nsturois

SÕo nulos os octos de tronsmissõo, subsiÌtuiçÕo ou oneroçõo, que violem
o disposÌo no clóusulo onterior e disposições legois oplicóveis, sem
prejuízo de ouÌros sonções que oo coso couberem, reservondo ct

Secretorio Regionol do Ambiente e Recursos Nolurois o direito de revogor
o presente licenço se isso lhe convier.

ôo

vo

Originol2/2 4/10



"Tl"
I

r
REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIOÌ{AL DO AftTBIEME E RECURSOS NAÏURAIS

8o

O titulor desto licenço deveró respeitor e observor os clóusulos
constontes do mesmo, ossim como todqs os leis e regulomenfos em vigor
e munir-se de quoisquer outrÕs licenços exigíveis por ouÌros enlidodes. ---

9o

O utilizodor deve obster-se do prótico de qctos ou octívidodes que
cousem o degrodoçÕo do locol e do estodo dos mossos de óguos e que
gerem outros impoctes ombientois negolivos ou inviobilizem usos
olternotivos considerqdos prioritórios.

tr00

A presente licenço openos permiie o monulençõo do consÌruçõo
existente ou o edÍficor nos condições em que foi emitido, nõo podendo,
porlonto. o respeclivo titulor proceder o quoisquer obros de
remodeloçõo ou ornplioçôo, nem ò ulilizoçõo dqs construções e
edificoções poro fim diverso do estipulodo, sem outorizoçõo prévio do
Secretorio Regionql do Ambiente e Recursos NoÌurois.

llo

o tiÌulor do licenço obrigo-se o monter o espoço morítimo ocupodo poro
o pisciculturo flutuonte devidomente sinolizodo, de ocordo com os
normos exorodos pelo outoridode competente em Ìermos de
ossinolomento morítimo.

12"

O tilulor desto licenço deveró tozer o encqminhomento dos efluentes dos
óguos residuois ou pluviois, ccso existqm, por formo o nõo cousqr o
poluiçoo directq ou indirectq dos óguos do mor ou terrenos dominiois,
gorontir o conservoçõo e limpezo dos óreos envolventes e monter o

Originol2/2 s/.l 0
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REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

sËcRErARlAREGIoNAI.DoAAÀB|EI\|TEEREcuRsoSt{ATl,RAils

espCIç o em bom estodo de conservoçõo, estetico, pcriscgísÌico e higieno

- scnitório

13'

O obieclo desto licenço
Regionol do Ambiente e
jurisdiçÕo no locol entendo
^^^ Lrnnc -{^rnrr.ìlaìt( ê nfiffi(iiif, ôsUi iJ uJi "" 

tts'r

regulomentores oPlicóveis

fico sujeiio o fiscolizoçÕo que a SecreÌorio

Recursos Noturois e demois entidodes com

rn dever reolizor, poro vigior o uÌíÍízoçoo dodo
veicr oeio currtprirtrerrlu r-ius Ìioinìüs lcgci: c
e dss clóusulos esÌipulcdos no presenÌe

licençc.

?4!

As despesCIs com vislorios extraordinÓrias inerentes Ò execuçao desÌo

licençc ou os gue resulÌarem rce reclctmcrções iusiificodos ou do

incumprimento dos condiçÕes impostcs nc emíssõo da licenço serÕo

suportodos pelo seu Ìilulor' ----.----_

15"

Do incumprimento ou inobservÔncio, impuÌovel oo inieressodo, dos

obrigoções legois e regulcmentores oplicoveis ou de quolquer dos

clóusulqs consionÌes desto lìcenço, bem como nos demois situoções

previsÌos no legisloçõo oPlico vel, resultorÓ o revogcçÕo do mesmo, nos

termos legolmente Previstos. sem prejuízo do obrigoçoo do pogomento

dos toxos que se encontrem vencidos-

ïóo

Em coso de revogoçÕo do presente licenço, umo vez comunicodo q

iàspectivo decisõõ. áeverÓ o seu iitulor proceder ò entrego do mesmo

no'-pro.o de l0 dios, e cessor de imedioÌo o utilizoçÕo' sob peno do

oplicoçõo de sonções pelo utilizoçõo ilícito, presumindo-se hover grove

Jãno ôoro o inteïesse público no continuoçõo ou no recomeço do

utilizoçõo pelo detentor dq licença revogodo

Original212
6110



"Tl
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAT DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

170

Pelo incumprimento dos obrigoções ossumidos no ômbito do presenle
licenço e violoçõo dos demois disposições legois e regulcmentores
oplicóveis, sem prejuízo de'oulros sonções que oo coso couberem, o
tiiulor estó sujeito o procedimenÍo de contro-ordenoçõo nos termos do
legisloçÕo em vigor

lgo

os montontes dos coimos serõo os fixodos no legisloçõo oplicóvel. ----------

A oplicoçõo dos coimos previstcs nesio licenço, nõo prejudico q
oplicoçõo de outros sonções que no coso couberem, nos termos do
presente e do legisloçõo oplicóvel. ----

2tr

o pogomento dos coimas nõo isenta o titulor de outro tipo de
responsobilidode em que incorrer nos lermos legois.

lgo

21'

Os litígíos que surjom relotivomente o esto licenço serõo dirimidos pelos
Tribunois Porlugueses em rozõo do sede do Secretorio Regionol do
Ambienle e Recursos Noturais.

Funchal, I5 de Dezembro de 2016

A Secretorio Regpnol do AmbienlG\pcursos Noturcis

Susono Luiso Rodrigues Noscimento Prcdc

Original2/2 7 /10
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ANEXO 2

Locolizoçõo em fotogrofio oéreo

S/ escolo.

Locolizoçõo no interior do polígono definido pelos seguintes coordenodos:

Coordenod os: Grous e minuÍ os decimois

P1

P2

P3

P4

32' 39.041', N / l7' 0l .788' W
320 38.997' N / I 7" 0l .819' W
32" 39.099' N / 17" 02.026' W

320 39.145 ', N 170 0l .99ó' w

Orlginol2l2 9 110
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ANEXO 3

Plcinto de imPlontoçõo
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C/Conhecimento:
o Capitania do Porto do Funchal
o Alfândega do Funchal
r Sec. Reg. Agricultura e Pescas
o Câmara Municipal da Rib. Brava

Enviado por:
CORREXO

ffi

I Exnnos Senhores
.A.quabaía - Soc. de dquacultura das n$las, [,da
Caminho do Cais do Forto Novo,18
9n00-0ón sAN"fA cRuz

t
I
I s. R.
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Assunto:
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Sua referêr:ocia: Sua comunicação de:

nnstalação de urna unidade de aquacultuÌa entÍe o Campanário e a Faiã dos Fadres.
REQ.: Aquabaía - Sociedade de Aquacultura das Xlhas, [,da.

Relativamente ao Processo acima referenciado, encarrega-me a Senhora Secretária Regional de junto
remeter a V.a Ex.a o original 212 do Título de Utilização dos Recursos Hídricos - Domínio Público Marítimo
- Licença n.q 359, o qual formaliza a utilização privativa do respetivo espaço dominial.

Com os melhores cumprimentos.

A Chefe de Gabinete

dz-tna,Clt.3
|úlia Lopes

Em anexo: original 2/2 da Licença de utilização do Domínio público Marítimo n,s 359

RM

Sec. Reg. do Ambiente e

Recursos l'laturais
ìalrtrrete do Secretárrc'

SAiDA
N.o : 1i.619 21-12-2016

l'l'oc.:98.{7.1}'ll

0!

I
oN

t
À
U)o
(9

I
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C/Conhecimento:
DSPA Exmos Senhores

Aquabaía - Sociedade de Aquacultura
das Ilhas, Lcla

Ladeira de Santana na 19, São Roque

9020 - 315 FunchalEnviado por:
e-maiVCTT

Sua referência: Sua cornunicação de:
Sec Regronal de Agricultura e Pescas
Dir Regional de Pescas

Sa i das
0F 11097 2017108108 P 5-08 81 0813

GABINETE DO DIRECTOR REGIONAL

Licença de Exploração atualizada ne U2008 na parcela CG1 do POAMAR, Piscicultura
da Ribeira Brava - empresa: Aquabaía - Sociedade de Aquacultura das llhas, Lda

Na sequência da vossa comüÌicação de 04107/2017, referência Glz, solicitando a
atualização da licença de exploração no l/2008 na parcela CG1 do POAMAR - Piscicultura da
Ribeira Brava da empresa Aquabaía - Sociedade de Aquacultura das llhas, Ld4 informo V. Exas.
que o pedido foi deferido.

Em anexo remete-se a Licença de Exploração n" 1/2008 atualizada com os respetivos
averbamentos.

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor

frF
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I.NCENCA DF EXP LORACÃG

f,€

${e L/2008

Nos terrnos do artigo 24e dodecreto Regulamentar ns L4/}OAO,de 21de Setembro, que

Jefine os requiíitos e condições relativos à instaiação. e. exploração dos

eitunàt"rl*entos de culturas rnarinhas e conexas? é ernitida pela Direção Re-gional de

P;;;;; ã lit"nçt de exploração da empresa Aquailha - Aquacultura, LDA, NIPC

5I,IZZZOIT, com sede à l-adeiia de Sarrtana, Fneguesia de São Roque, para exploração

ú* r*r unidade aquícoia localizada no Concelho da Ribeira Brava, destinada à Produção

Je Dourada lsparis auratol, Pargo lPogrus pagtus) e Goraz {Pagellus bogaroveo}'

O estabelecirnento é corrstituído por seis jaulas circulares, cada uma com capacidade de

^íì.ranarrr.rre ^.^m 'm rrnirrrÍrê anrnvirrr:rin rie 7íl0fl metroq ctihicos e Oor ilma tlnidade
+ti L\rr;CaOUQJ a.e.t' útt' .v.ú"'v

de apoic em terra localizada no Farque Empresarial da Ribeira Brava.

Este estabelecimento encontra-se reglstado na Direção Gerai de Pescas e Aquacultura

sob o Número 7864.

Locaf e Data de emissão da l-icença: 19 de Dezembro de 2008'

Averbarnentos;

1.e - Aos 22 dtas de mês de dezembro de 2016 a área onde está instalado o

estabelecimento de culturas marinhas acíma referido ficou integrada na parcela CGL do

ptano de Ordenamento de Aquicultura POAMAR de acordo com a resolução ne

1g2512016, de 22 de dezembro, do Conselho do Governo Regional da Madeira;

Zc - Aos tt diasdo mês de março de2OL7 u prurttotor é autorizado a produzir mais duas

espécies, distintas das já autorizadas, o Charuteiro {Seríolo drurnerili) e o Dourado

lCoryphoeno hippurus), em conforrnídade com o disposto no artigo 34e do Decreto

Regularnentar rt9 74|2OAO tle 21 de Setenrbro;

3e - Aos três dias de abril de 2017 a Direção Regional de Pescas, autoriza a transmissão

da licença de exptoração ns 1./2008, com efeitos a partir de 2 de fevereiro de 2OL7,

constituída por 6 jaulas flutuantes em mar aberto com capacidade de produção de 40

toneladas cada de espécles de peixes marlnhos autorizados, na parcela CGL do

pOA{\ÂAR, entre a empresa Aquailha, Aquacultura, Lda. NIPC: 5tt222}t7 com sede na

Rua l-adeira cle Santana ne 19, 5ão Roque, Funchal, e a empresa Aquabaía - Socicdadc

de Aquacultura das lthas, LDA, NIPC: 51.1247079, com sede em Caminho do Cais do Porto

frlovo, ne 18, Santa Cruz.

4e Aos dezanove dias de .lulho de 2017 após a nealização da vistoria é aprovada a

alteração da licença de exploração requerida pelo promotor Aquabaía - Sociedade de

aquacultura e llhas, LDA, sobre a qua! aumenta a capacidade de produção para 800

r/3
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toneladas conforrne o artigo 24e Decreto Regulamentar ne t4/20O0 de2L de Setembro
e aditamento descríto no Artigo 4e do Decreto regulamentar ne I6/2OLS de 16 de
Setembro.

5e - O estabelecimento passará a ser constituído por um total de 14 jaulas flutuantes de
20 metros de diâmetro cada e 6 jaulas de 12 metros de diâmetro cada, com um total
aproximado de 48.000 metros cúblcos, destinadas à produção em regime intensivo de
um total de 800 toneladas de espécies piscícolas autorizadas: Dourada (Sporus ouratal,
charuteiro (seriola drumerilí), Dourado (Coryphoena hippurus), pargo (pagrus pogrusl,
Goraz (Pogellus bogoraveo), conforme despacho do Diretor Regional de Pescas ne
7/2A17, de 4 de Abril de 2017.

6e O promotor deve respeitar os requisitos da exploração dos estabelecimentos
definidos nas alíneas que se seguem conjugadas com a legislação em vigor:

a) Os titulares dos estabelecimentos ficam obrigados a enviar à Direção Regional
de Pescas até ao dia 31 de Maio de cada ano, as estatísticas de produção
respeitantes ao ano anterior.

b) A exploração dos estabelecimentos de culturas marinhas e conexos deve
obedecer a requisitos técnicos que assegurem as condições hígio-sanitárias das
instalações, incluindo das águas, edifícios e a sanidade e salubridade das
espécies cultivadas ou estabuladas transitoriamente e dos produtos a

comercializar, de acordo com a legislação em vigor.
c) O repovoarnento dos estabelecimentos deve efetuar-se com recurso a juvenis

produzidos em unidades de reprodução.
d) O disposto no núrnero anterior não é aplicável quando por razões técnicas as

espécies não sejam passíveis de reprodução artificial.
e) O repovoamento dos estabelecimentos deve ser reportado aos serviços da

Direção Regional de Pescas antes de darem entrada na respetiva piscicultura.
f) A utilização de organismos geneticamente modificados em qualquer fase do

processo, incluindo alimentação, fármacos e espécies marinhas, só é autorizada
nos termos do Oeereto-Leí tr26193, de 20 de Rbril, na redação que lhe foi dada
pelo Decreto-Lei 66199, cle 2 de Mar,ço.

g) A utilização dos medicamentos e os produtos de uso veterinário deve ser feita
mediante acompanhamento especializado, nos termos do Decreto-Leí 784197,
de 26 de Julho.

h) O Promotor deve preencher o livro de registo de rnedicamentos, atribuído pela
Direção de serviços de Alimentação e Veterinária, devendo reportar até 3L de
Outubro de cada ano uma memória descritiva relatando o tipo de amostragens
para controlo hígido dos animais, a metodologia dos tratamentos, a identificação
laboratório de análises a que recorre quando seja necessário.

w

)

2/3



S. R4E
EtrEEIqF

REGNÃO AUTOfr.{OFIIA DA BHADEIRA
OOVERNOREGIONAL

SECRETARIA REGIONAI. DE AGRICI'!I-TI.'RA É PESCAS
DIRECÇÃO REGIONAL DE PESCAS

i) As normas de funcionamento das explorações, designadas por normas de

manelo, devern observar regras que minirnizem o traumatisrno e o Sofnimento

das esPècres ern cultura.

j) Os espécirnes estabulados nos depósitos quando pnovenientes da pesca não

podem ter tamanhos mínimos inferiores aos fixados para a sua captura

k) Os estabelecirnentos de culturas rnarinhas e conexos ficarn sujeitos a urn sistema

de visitas técnicas visando verificar o cumprimento das condições constantes das

autorizações de instaNação e de exploração'

l) Respeitar todas as disposições definidas no Regulamento do Plano de

ordenamento de Aquicultura Manlnha {PoAMAR - Resolução do Governo

Reglona! ns LOZ5/20.16 de 22 de Dezernbro e respetivas atterações ao refenido

díploma)

7s O não cumprimento de quatquer uma das alíneas do ponto anterior incorre a sanções

que podem levar a coimas previstas na lei e eventua! perda da respetiva licença de

exploração.

ge A Licença de Explo raçáo terá a valiclarle correspondente âo definido no Título de

utilização dos Recursos Hídricos - Domínio Público Marítimo.

Câmara de LoÌros, 08 de agosto de 2017

O Diretor Regional

r
fiJI,L
\

José tuÈ situa Ferreira
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Exmos. Senhores

AQUABAIA - Sociedade de AquacuÌtura das Ilhas,
Lda.

Sitio clas Lages

9100-051 Gaula

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÓES CLIMÁÏCAS
DIREÇÃo REGtoNAL Do AMBtENTE E ALTERAçóES cLtMÁTjcAs

Enviado por:

Sua referência: Sua comunicação de: Nossa Referência

Processo: 113212020

Saída:80612027

Data:0210312021

Sec. Reg. de Ambiente, Recursos
Naturais e Alterações Climáticas

DRAAC

SAÍDA
N.o:1491 0210312021

L)lleçÍo Reglonal do rUuble rrle e.,Uterações
Clbuátlca
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ASSUNTO: Suspensão do Procedimento de AIA - projeto de Ampliação da piscicultura
Flutuante Offshore da Ribeira Brava

Considerado o teor do vosso ofício de 7.312A21, vimos por este meio confirrnar a

interrupção do procedimento de Avaliação e Impacte Ambiental em curso, na sequência da
aplicação do estipulado nos nqs 2 e 3 clo artigo 160 do Decreto-Lei n.a 151- BlZ)l3., de 31 de
outubro.

De acordo com o pÍazo requerido de seis meses, a suspensão do procedimento cessará

na data limite de 16/1,U2021, com a entrega de documentação que evidencie reformulação clo

projeto com o propósito de evitar ou recluzir efeitos signiÍicativos no ambiente, assim como a

necessidade de prever medidas adicionais de minimização ou compensação ambiental.
Por forma a dar seguimento a esta etapa, segue em anexo o Parecer da Comissão de

Avaliação e o Relatório da Consulta pública.

Dentro do prazo máximo estabelecido, e consideradas as condicionantes vertidas na
Srntese Conclusiva do Parecer Final da Comissão de Avaliação (páginas 60 a 74), deve o

ProPonente submete à Autoridade Avaliação de Impacte Ambiental os elementos
reformuladoq nomeadamente:

Projeto reformulado;

r/2
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oiÃÈçÀó neetoHal Do AMBIÊNTE E ALrERÂçoEs cLlMÁTEAS

Relatórío síntese da reformulação do projeto, o qual deverá considerar, nos termos

aplicáveis, o clisposto no anexo V relativo ao cor-rteúdo mínimo cle EIA' Sem

prejuízo, este relatório deVe Conteï, no tttírtiltro, os seguiutes elementos:

- Enquadramento e antecedentes;

- Descrição das alterações introduzidas e sua justificação;

- Reavaliação dos impactes expectáveis para todas as fases do projeto;

- Iclentificação cla totalidade das medidas propostas para evitar, minimizar ou

compensar os impactes negativos (medidas propostas no EIA e que se mantem

alrlicáveis, trem como eventuais medidas adicionais);

Tì^ -^-;--.ã.. . 1,-.. ^ r,rc rr -r rq r{ c nr nn i tori tr.acin'- i /í'ìi íi\íi(l ii\l- iliv6iqiri"J Âlq\qvt

- Peças desenhadas, quando necessárias.

Recebidos os elementos reformulados, a AAIA será ctatìo seguimento aos trâmites

previstos nos n.q 4 e seguintes do artigo 16.4, designadamente:

Retoma irnecliata do procedimento;

Identificação das formalidades essenciais a repetir

pronúncia da CA, consulta pública, etc.)

Emissão da DIA no Prazo máximo de 50 dias'

(recolha de pareceres,

Com os melhores crtmPrimentos,

O Diretor Region Ambiente e

Oliveira

Anexo: Parecer cla Comissão de Avaliação e o Relatório da Consulta Pública

2/2
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AQUABAIA Socredade Cê Aquacutturà Cas llhas Lda

Datat 27loglzozt

Assunto: Solicitação de extensão do prazo de entrega da reformulação do projeto e relatório
Síntese Do EIA referente à "Ampliação da Piscultura Flutuante Offshore da Ríbeira Brava".

Enquadrado no Projeto de Ampliação da Piscicultura Flutuante Offshore da Ribeira Brava (v/
referência np 1'132/2O20) e na respetíva autorização de Suspensão do Procedimento de AIA até
16/7L/202L (DRAAC Ofício np 806/2A21, de O2/A3/2021.), a Aquabaia -Sociedade de Aquacultura
das Ílhas Lda , solicita à data de hoje o prolongamento do prazo de suspensão por mais 3 meses,
alem do prazo inicíal estabelecido.

Para prossecução dos objetivos estabelecidos para a reformulação do Projeto e do Relatório
Síntese do ElA, e de forma a complementar os pedidos efetuados pela CA, foi necessário
encontrar e recorrer a equipas locais e especializadas, e garantir que as mesmas disporiam
atempadamente dos necessários equipamentos, ígualmente especializados. Foiainda, tendo em
conta alguns dos descritores, necessárío proceder a diversas discussões técnicas para
estabelecer a melhor abordagem metodológica, tendo em conta os objetivos do projeto e a sua
localização. Processo este moroso e que foi temporalmente além do inicialmente expectável.

Perspetíva-se em acordo com o solícitado por vós a realização de um total de quatro mergulhos
com equipas de mergulhadores científicos e sete com ROV, de forma a avaliar a tipoÍogía do
substrato (ex: arenoso, recife rochoso, plataforma, laje) e de díversidade, incluindo organismos
sésseis e móveis conspícuos (ex. macroalgas, seagrass, maerl). Relativamente à caracterização
das correntes, a mesma será efetuada com recurso a sensores do tipo correntómetros acústicos
- ADCP. Será igualmente assegurada a caracterização das comunidades de macroinvertebrados
bentónícos, bem como as amostragens da qualidade da água em resposta ao elencado pela CA.

À data de hoje os trabalhos necessários à prossecução da reformulação dos diferentes
elementos já se encontram iniciados, contudo e devido às limitações muitas vezes impostas
pelas condições de mar poderá não ser possível concluÍr num prazo adequado a totalidade da
amostragem, atrasando assim a análise subsequente dos resultados obtidos e a sua correta
íncorporação na reformulação do projeto e do Relatórío síntese do ElA.

O presente pedido de prolongamento do prazo inicial prende-se assim com a necessidade de
garantir a correta análise de todos os dados recolhidos, em particular no que respeita à
caracterização geomorfológica, correntes e à caracterização da comunidade de
macroÍnvertebrados bentónicos. Todos estes trabalhos configuram-se morosos e exigentes do

Caminho do Cais do Porto Novo, 18 9100 -061 Santa Cruz Tel. 291 092 080
e-mail:geral@aqua baia.pt
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Exrno. Senhor
Diretor Regional do Ambiente e

Alterações Climáticas

Rua Dr.Pestana Júnior n.e6 - 3e Dt
9064-506 Funchal - Madeira
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ponto de vista não só da amostragem, como da análise, tratamento e interpretação dos

resultados obtidos.

Cientes de que será benéfico garantir a incorporação de toda a informação recolhida e

devidamente interpretada por forma a complementar todas as questões levantadas,

entendemos assim não estarem reunidas as condiçôes, em tunção do descrito acima, para

concluir aré ]:6/1,L12021 os elementos solicitados no v/ Ofício ns 806/2021.

Manífestamos uma vez mais o nosso total empenho na melhoria do Projeto e dos estudos

associados, estando ativamente a desenrolar as necessárias ações para suprir as questões por

vos identificadas no âmbito da análise ao processo.

Agraelecemos assim, e desde já, a vossa melhoi'atenção e cornpíeensão ao pedido de

prolongamento efetuado,

Desde já agradecemos a atenção,

Atenciosamente com os melhores cumprimentos,

A Gerêncía

\"

Caminho do Cais do Porto Novo, 18 9100 - 061 Santa Cruz Tel. 291 092 080

e-mail:geral@aqua baia.pt
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Exnros. Senhores

AQUABAiA - Sociedade de AquacuÌtura das lihas,
Lda.

Caminho do Cais do Porto Novo, 18

9100 - 061. Santa Cruz

Enviado por:

Sua referência: Sua comunicação de:

Sec. Reg. de Ambiente, Recursos
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ASS{.JNTO: Projeto de Ampliação da Piscicultura Flutuante Offshore da Ribeira Brava -
Suspensão

Exmos. Senhores

Considerado o teor do vosso ofício de 271092A21, vimos por este meio indeferir a V.
solicitação de extensão do prazo de entrega da reformulação do projeto e relatório de síntese do
EIA referente ao Projeto de Ampliação da Piscicultura Flutuante Offshore da Ribeira Brava pois, de
acordo com o disposto no n.a 3 do artigo a 16.q do Anexo II do Decreto-Lei n.e 151-8/2013, de 31 de
outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.e 152-817017, de 11 de dezembro (que
estabeleceu o regime jurídico da avaliação de impacte ambiental - RIAIA), o procedimento não
pode interromPer-se por prazo superior a seis meses para que o proponente possa apresentar os
elementos reformulados do projeto.

Assim, na salvaguarda do cumprimento da Diretiva e do respetivo reporte junto da
Autoridade Nacional, deverá V.Ex.a assegurar a entrega dos elementos acordados dentro do prazo
estabelecido, ou dar início a um novo procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental já com a
incorporação de toda a informação recolhida e devidamente interpretada por forma a
complementar todas as questões Ìevantadas no atual procedimento.

Com os melhores cumprimentos,

"Pelo Diretor Regional do Ambiente
e Alterat;ões Climáticas

.-*-l
.$1-16_,. r.i

\-_-/
ICTESA DTàZAO

*Nos termos do na 1 do Despacho no 28312020, publicado no JORAM na 139, segunda série de 24 de
julho de 2020.

DSAEC/NS

1/1

RuaDr.PestanaJúnior,no6-30Andarl9064-506Funchat lT.+351 2y2A7 3S0 F.+3S1 Zg1 229438
www.madeira.gov.ot I draa{:@madèrrã.erìv pt I NIF: 671 001 299F}
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Quadro 1: Resumo dos pedidos de informação e consulta, e síntese dos contributos de
resposta obtidos no âmbito do presente estudo e em período prévio/antecendentes.

IPMA 30/03/2022 Pedido

No âmbito deste ElA, em resultado de contacto anterior, já
temos as normais climatologicas de 'l 961/1990 para a

estação meteorologica de Lugar de baixo e rosa dos venÌos
de 1971/2000. Neste sentido, gostaríamos de saber se

dispõem desta informação para períodos mais recentes,
UC am dí ibilizar

JPMA 07/04/2022 Resposta IPMA informa que não estão disponíveis dados mais
recentes do queosjá recebidos em20j7

IFCN/ PN

Madeira
30/03/2022 Pedído

projeto, nomeadamente:
. Presença de fauna e flora com estatuto de conservação

desfavorável;
. Dados sobre avistamentos de especies de fauna marinha

na área de estudo e envolvente;
. Estudos/projetos que tenham sido desenvolvidos (ou em

desenvolvimento) na área envolvente.
. Relatos de interaçÕes entre instalações de piscicultura

offshore e o lobo marinho, na ilha da Madeira (e.g. Ribeira
Brava).

. Relatório de Estrategia de Conservação do Lobo Marinho
(rFCN,2020).

No âmbito do ElA, vimos
que possa constituir algu

por este meio solicitar Ínformação
ma condicionante ao avanço deste

IFCN/ PN
Madeira

06/04/2022 Resposta Resposta completa, com várias referências bibliográficas.

Estação de
Biologia

Marinha do
Funchal

30/03/2022;
reenviado a
19/04/2022

Pedido

No âmbito do ElA, vimos por este meio solicitar informação
que possa constituir alguma condicionante ao avanço deste

projeto, nomeada mente;
. Presença de fauna e flora com estatuto de conservação

desfavorável;
. Dados sobre avistamentos de espécles de fauna marinha

na área de estudo e envolvente;
. Estudos/projetos de caracterização dos sistemas

ecológicos marinhos, que ten
em desenvolvi mento

ham sido desenvolvidos (ou
na área envolvente.

Museu de
História

Naturaldo
Funchal

30/03/2022;
reenviado a

19/04/2022
Pedido

No âmbito do ElA, vimos por este meio solicitar informação
que possa constituir alguma condicionante ao avanço deste

projeto, nomeadamente:
. Presença de fauna e flora com estatuto de conservação

desfavorável;
. Dados sobre avistamentos de especies de fauna marinha

na área de estudo e envolvente;
. Estudos/projetos de caracterização dos sistemas

ecológicos marinhos, que tenham sido desenvolvidos (ou
em desenvolvimento na área envolvente
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Museu de
História

Naturaldo
Funchal

22/04/2022 Resposta
Resposta conjunta das duas entidades.

Dá nota de situações sensíveis na região.

Museu da
baleia

30/0312022 Pedido

mann
em dese nvolv mento a rea envolvente

No âmbito do ElA, vimos Por este meio solicìtar informação

que possa constituir alguma condicionante ao avanÇo deste

Projeto, nomeadamente:
. Dados sobre avistamentos na área de estudo e envolvente;

Ea+LÕI r^iÃ+^ê oarqolariza o dos S istemasuuwo/ y .l

gicos hos que ten ham sido desen VO lvidos OUecol o (

n d

Museu da
baleia

06/a4/2422 Resposta
Dados cle clisïribuição e abundância de cetácet-rs pãra o

arquipélago da Madeira, que apesar de serem específicos

da vossa área de interesse, englobam essa área-

Universidade
da Madeira

3ArcA2A22,
reenviado a
$1041?0??

Pedido

No âmbito do ElA, vimos por este melo solicitar informação

qLre po.s.sa consÌiÌtrir algttma condicionante ao avanÇo deste

Projeto, nomeadamente:
. Presença rie fartna e flora com estatuto de conservação

desfavorável;
. Dados sobre avistamentos de espécies de fauna nrarinha

na atea de estudo e envolvente;
. Estudos/projctos de caracterização dos sisienras

ecoiógicos marinhos, que tenham sido ciesenvoividos (ori

em desenvoivimento) na área envolvente.
. Relatos de interaçÕes entre instalaçÕes de piscicultura

offshore e o lobo marinho, na iiha da Madeira (e.9. Ribeti'a
a

Universidade
da Madeira

28/A4/2022 Resposta Flora e habitat na região

SPEA

3Atffi/2A22',
reenviado a
19t04/2422

Pedido

No âmbito do ElA, vimos por este melo solicitar informação
^^^^+;+, ',- ^l^"^^ ^^^ali^ianan+4 f ^ 'rr " 

t'r'1' r r lot la
íiii;.iiit-t:a trt aiíiìiííiii ílijíiijii.iúiioiiiCoL,qvcilri'-"-r'--'rr'
Yuv t,vvvv -.e- - - -

Projeto, nomeadamente:
. Presença de avifauna com estatuto de conservação

desfavorável;
. Dados sobre avistamentos de espécies marinhas na área

de estudo e envolvente;
. Relatos de interações entre instalações de piscicultura

offshore e aves marinhas, na ilha da Madeira (e'9. Ribeira

Brava).

" Estudos/projetos de caracterização que ïenham sido

desenvolvidos ou em desenvolvimento na área envolvente.

SPEA 29/04/2022 Resposta Dá nota de informação relevante do gruPo faunístico.

SRETC; DRT 30/03/2022 Pedido

No âmbito deste ElA, vimos por este meio solicitar toda a

informação relevante, relacionada com o turismo, que possa

constituir alguma condicionante ao avanço deste projeto,

nomeadamente:
o lniciativas;
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o Projetos e/ou atividades com declaração de interesse
para o turismo na área de estudo

DRT 20/0s/2022 ResposÌa

E remeÌido:
. listagem dos empreendimentos turísticos qug pela sua

locallzação, constiÌuem relevância para o estudo em causa;
. Programa de Ordenamento Turístico, aprovado pelo

DecreÌo LegisìaÌivo Regional n.o 15/201i/M, de 6 de junho -
salienÌa-se neste documento a importância que é atribuída

ao recurso Paisagem;
. EstraÌégia para o Turismo da Região Autónoma da

Madeira, no período 2022-2021.

Mais chamamos a aÌenção para a rede de miradouros da
costa oesÌe que também deveriam ser Ìidos em conta na
análise a ser efeÌuada e que podem ser consulÌados no

seguinte link https://www.visiÌmadeira.com/pÌ-
pV explorar I detal h e/ma deira/infraestruÌuras-cu lÌura-

pois/miradouros .

CMRibeira
Brava

30/03/2022 Pedido

No âmbito deste ElA, vÌmos por este meio solicitar
informação que possa constituir alguma condicionante ao

avanço deste projeto, nomeadamente:
. Plantas de Ordenamento do PDM em vigor;

. Plantas de Condicionantes do PDM em vigor;
. Planta de REN em vigor desagregada por categorias de

REN;
. Planta de RAN em vigor;

. Mapa de ruído e zonamento acústico.

Caso exista outra informação considerada relevante neste
contexto, solicitamos que seja identificada e remetida. Da
mesma forma, se existir informação em formato digital,

solicitamos que a mesma nos seja fornecida

CMRibeira
Brava

30/03/2022 ResposÌa

Face ao soliciÌado, podemos informar que a informação
pretendida está disponível no seguinÌe link - http://www.cm-

ribeirabrava .pI/ cmrbl / areas-de-intervencao/portugues-
urbanismo/ portu gues-plano-diretor-munici pa l/

Direção
Regionaldo
Mar (DRM)

06/04/2022;
reforço a

02/05/2022
Pedido

No âmbito deste ElA, vimos por este meio solicitar
informação sobre áreas de prospeção e exploração de

recursos minerais existentes e/ou previstas para as
proximidades da área de estudo, respetivas zonas de defesa

e identificação dos proprietários.

Direção
Regionaldo
Mar (DRM)

Resposta Não recebida aÌé à data de conclusão do Estudo

Pedidos em sede de antecedentes ao presente EIA
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Turismo 22-09-2017 Pedido
lniciativas, projetos e/ou atividades com declaração de interesse

Para o turismo na área de estr-tclo

CM Ribeira
Brava

22-09-2017 Pedido

Plantas de Ordenamento do PDM em vigor; Plantas de

Condicionantes do PDM em vigor; Planta de REN em vigor

desagregada por categorias de REN; Planta de RAN em vigor;

de ruído e zonamento acÚstico.

PN Madeira 22-09-2017 Pedido

Limites de Rede Natura 2000 (em formato kml ou shP) e do Parque

i'.latural da lúadeira; Presença de fauna e flora coi'n estetuto d€

conservação desfavorável, Dados sobre avistamentos de espécies

de fauna marinha na área de estudo e envolvente;
^:r^ f ^^^^..^t.,in^^ 1^,, nm

tsluqos/lJloietos que lel llldll I sluu ucòcr lv\rrvluvò \vu Lr I I

dese na área envolvente

PN Madeira aa-11-t^11 Resposta

ll"
l::];j '

Relativamente aos íestantes clados informa-se igualmente de que

não d dei adicional

Observatório
Oceânico da

Madeira
22-A9-24i7 Feclido

Dados de oceanografia. Tratamento de dados de agilação

maritima - Funchal - de 2016 e'2417

Observatóricl
Oceânico da

Madeira
04-1A-2A17 Resposta

Os sistemas de radares HF que foram recentemente instalados no

âmbito do Projeto OOM não abrangem a zona costeira adjacente à

vossa área de impìementação. A única boia ondógrafo a ntedir itr

situ agitaçãc matítima e cia AFFÂir't, esrtá Ít rrrrìerrìa nn Fiint-^hal

(Írente ao CNF) e será necessário um contato dircto com esta

entidade Para acesso aos dados.

instituto
I lidrogréfico

11-no-in11 Pedido

Dados da Boia CridóEi'afo do Funchal (parâ o pe ricdo cic 201 0

2017); Dados Oceanográficos; Dados batimetricos; Dados de

Mares

ìnstituÌo
Hidrográfico

25-09-2011 Resposta

Relativamente ao aêt I ped do ao lnstituto rog ráfico

nformamos que os dados colh dos na ir,4adeira são propriedade da

APRAM, pelo que é necessário que solicite autorização à APRAM
nzrt a noÀÀnrir rlnc mpcmnc

Pú.e 
e 

-ee-

econseinamo-io a conlaLì14Í A enlloaoe suprarreferioa.
http://wtryw. apram. pt/site/index php./pÏ/dados-meteo-

oceanograf icos/Pedido-dedados

Ficamos aaguardar um novo contacto da sua parte, para

continuarmos conr o

lnstituto
Hidrográfico

13-10-2017 Resposta

análise técnica dos dados batimétricos, informamos que o

lnstituto Hidrográfico dispõe de dados com boa resolução na zona

indicada. No entanto, os levantamentos hidrográficos que estão na

origem desta informação batimétrica. foram realizados para a

então Secretaria Regional do Equipamento Social e Transportes,

na decada transata. Assim, o pedido deverá ser dirigido à

Subdireção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente -
Assuntos do Mar. Pelo que é necessário que solicite uma

auÌorização previa à Subdireção Regional para a cedência clos

mesmos lnstituto H

APRAN4 -
Porlos da
Madeira

22-09-2017 Pedido
lnformação relevanïe que possa constituir alguma condicionante

ao avanço deste Projeto.
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APRAM -
Portos da
Madeira

11-10-2017 Pedido
Dados da Boia Ondógrafo do Funchal (para o período de 201 0-
2017); Dados Oceanográficos; Dados batimétricos; Dados de

Marés

IPMA 22-09-2017 Pedido Normais climatológicas da Estação de Lugar de Baixo

IPMA 19/10/2017 Resposta Envio de Normais climatológicas

Direção
Regionalde
Economia e
Transportes

06-10-2017 Pedido
Áreas de prospeção e exploração de recursos minerais existentes
e/ou previstas para as proximidades da área de estudo, respetivas

zonas de defesa e identificação dos proprietários

Direção
Regionalde
Economia e
Transportes

09-10-2017 Resposta
A extração de inertes do mar é da responsabilidade da Direção

Regional do Ordenamento do Território e Ambiente.

Direção
Regionalde

Ordenamento
do Território e

Ambiente

11-10-2017 Pedido
Áreas de prospeção e exploração de recursos minerais existentes
e/ou previstas para as proximidades da área de estudo, respetivas

zonas de defesa e identificação dos proprietários.
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Marqarída Silva

De:

Enviado:
Para:

Cc:

Assunto:

Anexos:

Margarida Silva

30 March 202214:07
urbanismo@cm-ribeirabrava.pt
Helena Coelho
Pedido de cedência de informação para eÍaboração do Estudo de lmpacte Ambiental da
Amplíação da Piscicultura Offshore ao largo da Ribeira Brava - Madeira
Áreas de concessão.kml
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Ëxmo{s}. Senhor{es}"

A Bioinsight encontra-se a desenvolver c Estudo de tmpacte Ambientaf {EfAi da Ampliação da piscicultura offshore na
Madeíra paÍa a empresa AQUASA{A - Sociedade de Aquacultura das llhas Lda_

A Piscicultura localiza-se ao iargo da Ribeira 8rava, a 600 metros da costa, Atualmente, já se encontram ínçtalacias no local
20 jaulas, pretendendo;sê â suã amplíação em número de jaulas. Em anexo envia-se a Íocalizaçãa clas duas áreas que
estão concessionadas à empresa AQUA8AIA - Socíedade de Aquacultura das llhas Lda, e que serâo aívo de ElA,

No âmbÍto deste ElA, uimos por este rneío sof icitar ínformação que possa constituir alguma conclicír:nante ao avanço deste
projeto, nomeadamente:

o Píantas de Ordenamento do pDM em vígor;
r Plantas de CondícÍonântes do pDM em vigor;
o Planta de RFN em vigor desagregada por categorias de REN;
r Planta de RAN em vígor;
r Mapa de ruíJo e zonamento acústico.

Caso exista outra informação considerada relevante neste contexto, solicítamos que seja identÍficada e rernetida. Da
mesrna forrna, se exÍstir informação em formato digitaÍ, solicitamos que a mesma nos seja fornecida.

Agradecemos desde já a atenção dispensada e aguardamos uma resposta com a maíor brevÍdade possiveÍ. Esta poderá
ser enviada paÍa o email helena.c@bioinsieht.pt e margarída.s@bioinsight.pt.

Melhores cumprimentos,
Margarida Silva
BÍóloga

ï: {+351,} 212 951 588

i!t{-; $gçP 11çi r.jÂïiJÊ5 +lã1 lI2 951 5Í8'r'nrlÍr.bíaiÈÍgtrr,pt irf$ebÀeiííElÌr-pt
Este e-mail e as informações nele contidas são confidenciais e destinados apenas para uso do{s} destinatário{s}; a divulgação ou
cópia é estrÍtamente proibída. Se não é o destínatário, por favor notiÍique o remetente imediatamente.



Marqarida Silva

De:

Enviado:
Para:

Cc:

Assunto:

lmportância:

Sinal. de seguimento:
Estado do sinalizador:

Paulo Jardim < urbanismo@cm-ribeirabrava.pt >

30 March 2022 15:22

Margarida Silva
'Helder Gomes I CMRB'

RE: Pedido de cedência de informação para elaboração do Estudo de lmpacte

Ambiental da Ampliação da Piscicultura Offshore ao largo da Ribeíra Brava - Madeira

Alta

Dar seguimento
Sinalizado

Exma. Bióloga,

tviargancla 5tlva

Face ao solicitado, podemos informar que a informação pretendida está dispon írrel no seguinte link - http://www'cm-

ribcirabrava. pïlcmrbl-/areas-de-intervencao/portugues-urbanismo/portugues-plano-diretor-municipal/

Melhores cum prímentos,

Paulo jardim

De: Marqarida Silva Imailto:marqarida.s@bioinsight.pt]
Enviada: 30 de março de 2022 Á:47
Para : urbanismo@cm-ribeirabrava. pt
Cc: Helena Coelho
Assunto: pedido de cedência de Ìnformação para claboração do Estudo de Impacte Ambiental da Ampliação da

Piscicultura Offshore ao largo da Ribeira Brava - Madeira

Ixarr:is] Serrhnr{er}

A Bioinsigiri erìcorìtra-se a clesen,roiver o tstuc.io de lrnpacÌe Ambiental {ElA} da Ampliação cJa Piscicultura Olíshore na

N.ìacieii'a para a enìpresa AQUABAIÂ - Sociedacie de Aquacultura das llhas Lda.

A piscicultura i,-rcaliza-se ao largo cia Ribeira Brava, a 600 metros da costa. Atualmente, já se encontram ínstaiacias no locai

20 jai:las, pretendenclo-se a sua ampliação em número cle jaulas. Ëm anexo envia-se a locaiização das duas áreas que

est.ìc concessionaclas à empresa AQUABAIA - Sociedade de Aquacuìtura das llhas Lda, e que serão alvo de ËÍA.

No â*.-i;iic cleste EìA. r.,imos por este meio soltcitar informaÇão gue possâ constituii aigurna condicionante ao a';ançc deste

projelo, nonteadamente :

r Plantas cie Ordenarnento do PDilrl em tligor:

Planias de Condicíonantes do PDM em vigor;

Planta de REN em vigor desagregada por categorias de RtN;

Planta cie RAN em vigor;

Mapa de rurdo e zonamento acústico.

a

a

t



,-!lËSiìiil farna, st,:;i;siir i;.i;.rn,açào eni fornrai,: cigiial, tr;ji;lijr;rt;s:-,r,tr::, j iI:::,iì::r ,iúi iiÌ:: i.;l.r.,i:r_i,-:,,,.

s*: e lviaiÌi r!.:i.il ü .:g;a,i helena.c@bioinsight.pt e margaricia.s@bioinsighi Ji

,),,i e ! h c res c,"r r:t ;l ri i;r e I i'-'r s,

Margarida Silva
3 ilol;a
. í":ti ! .?i2 9ì1 _.33

c;lta1;:riinsight
rtSttrIr

cclia é e;iiii.ìaiìer'ìi,-, uroii;ri}:- 5e não e o des:inaiáiio, por iatcr nctìÍiçi::,:,3 i,?:-r;i:;;1,-1,,., iiï:j.:_ii-,ìi:,ì::.,.:,:ì:-r..
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NI rida S!lva

De:

Enviado:
Para:

Cc:

Assunto:

Ëxrrrci-<i. Senhor{es),

\,;iiìrc, Êci esie 
'rrei.J, 

reiierêr'o pedido efeiuaclo no rnaii abaì;<o

i-i)iìi íJ5,:t t i i lore: c Ll nr l', ii í'lìei-ì i-o s,

Slargarida Siiva

:ì;:ri,-a:::i

'i: :' l.!.11 : ::l !:i 59S

Margarida Silva

02 May 2022 08'.38

drm@ madeira.gov.pt
Helena Coelho

RE: Pedido de cedência de informação para elaboração do Estudo de lmpacte

Ambiental da Ampliação da Piscicultura Offshore ao largo da Ribeira Brava - Madeira

tr6ÍItr
. i , ,',:.:,- .i1:l::"..,i:-.lil ,'_f,,..:):r:,:,:::a:.t :tÌí,r,ii,.í-ìi:Ì:,i'li,1ir:

l;ie e,nr;ìi e es ii.:íc:l'eções nele contidas são confi,ienciaìs e desiinatics ap:iras cara riso dois) clestinatário{s}; a d!vulgação ou

coi:ia e ajii.iiànìeíìie pioibìcla. 5e não é c clestinatário, por'fa'ror'noÌ:iri;ile íJ .erÌleterìiÊ i'li€iliãi;ìÌxeÌìte'

De: Margarida Silva

Enviada: 06 APril 
-202216:56

Para: drm@ madeira'gov.Pt

Cc: Helena Coelho <helena.c@ bioinsight.pt>

Assunto: pedido de cedência tle irrforrrração para elaboração do [studo de lmpacte Ambiental da Ampliação da

Piscicultura Offshorc ao largo da Ribeira Brava - Madeira

ixmo{s). 5en}rci'(e;},

À einirrciohi ên.ônrí2-qe a desenrrolryer o Estlrdo cie lmpacte Ambiental {llA) da Arirpliaçãu da Pisuicultul'a Offshore na
,t ulvrr rJrÉl lr L'

È,,ladeira para a eíììpíesa AQUABAIA - Sociedade de Aq';acultr-rra das !llras Lda

A piscicLrltur.a localìza-se ao iargo cla Ribeira Brava, a 600 nreiros cla costa. Atualrnente, já se encontram instalaclas no local

20 jaulas, pretendendo-se a sua anrpliação em núnlero de jaulas, fnl anexo envia-se a localização das duas áreas que

estãe concessionacias a enpresa AeUABT\lA-Sociedacle cie Aquacultura cias iihas Lcla, e que serão aìvo cie EiA.

No ârlbito cìesie ElA, vimos Por este nìeÌo solicitai' iníormação sobre áreas de prospecão e exoloraCão de recursos

tne da el

proprietários.

caso exista outra informação considerada relevante neste contexto, solicitamos que seja identifícada e remetida

mesma forma, se exÌstir informação em formato digital, solicitamos que a mesma nos seja fornecida.

::?íilinsight

Da



sei-ei-rr,'ia'Ja la,'a o errraii helena.c@bioinsight.pt e nrarg.rricia.s@bioirrsiqhÌ.iìi

üì : I il res cLr in?''iililentcs,
tulargaricle Siiva

È lóiog:
=. í -ì<1ì ì11 Ci ì iC(ìi.l jJrrj

;*Y:t*ã*insight EütÍtIf,: _ _.' ': :.::.-

!sie e-rnaii e aS iniormaçÒes nele cOiliiclaS são confìCsnc;a,,r c r..-:- :i íìiì.r- :-,:.rit:ìds i-1ilíâ i.,5!) tioisi Castinatá;-ío{s}; a divrrigação ou
cóoia e esiritamenle oi-oibida. Se não e c iesiinarailo,;t:çri3r.,;; r:,)!ì1,:ir::: iì .r!.i::irria i,ite.Jiê:anìen,:e.

2



Marqarida Silva

De:

Enviado:
Para:

Cc:

Assunto:

Anexos:

Margarida Silva

30 March 202213:33
'cristina.mu ri lhas@ madeira.gov.pt'

F{elena Coelho; joao.coelho@madeira.gov.pt'; 'rogeÍio.murilhas@madeira'gov,ptr

pedido de cedência de informação para elaboração do Estudo de lmpacte Ambiental da

Ampliação da Piscicultura Offshore ao largo da Ribeira Brava - Madeira

Áreas de concessão.kml

Exma. [ng. Cristína Muri{has,

A Bioinsight encontrâ-se a clesenvoiver o Esiudo ce lmpacte Ar;ri:reirlai iEiA) cla Àrnpliação cia Pisciculiura Cffshore rra

l.ilacicira para a cmprc:a ÃC.UÀ8ÂU\ -. Sociedsde de ./tquaculiui': cias ilha: Lcla.

Ali:cicultulalocrliza reaolergoCeBibeiraBreYa,asÇSqrat.qs.l;rracr: ÀÌirrlmâQÌ4,jáseenconìra!ïinstalaclasi--rçllcal

20 iauias, pretenderrdo-se a suã anrpliação enr núnrerc uie jauias. Ern anexü en,ria-se a localização das duas áreas que

estão concessionadas à ernpresa AQtjÂ8ÀiA - Socreciacie de Açiiacuir',rr;r cias iinas Lrja, e que serãr: aivo r.Je EIA'

No âmbito deste FlA, vimos par este rneío solicitar infcrrrraçãu sobie áieas ile prosoecãu e e;rplut.ação de recutsos
etc)OU

^.^nrioàiriac'{I VVt íLtst tvr.

Caso exista outra informação considerada relevante iresle coniexìo. seliciiamos que seja identificada e remetida. Da

mesma forma, se existir informação em forrnato ciígital, sollciiamos gue a mesma nos seja fornecicìa.

Agradecemos desde já a atenção clispensada e aguardamos uríÌã fesposta com a maior brevidade possível. Esta por:lerá

ser enviacla para o email hetena.c@bioinsight.pt e margarida.s@bioinsight.pt-

Melhores cumprimentos,
ilrargarlda Silva

8ióloga

T: {+3s1} 212 951 588

e

i,flj-a:lÌïì:,.ti:il;:,;irjÌ'j;'.li.i:ii +15ì2lj95lA3Ë ,,r,,.j'r.ilcinr,ç:Ìt,?! ìÍi$Fb;c{íe'*lìì.p!

Este e-mail e as inforrnações neie contidas são conficlenciaís e destinacios apenas para uso do(s) destinatário{s); a divulgação ou

cópia e estritamente proibida. Se não é o destinatário, por favcr nctiíiqrle o Íernetente imediatamente'



Mangarida Silva

De:

Enviado:
Para:

Assunto:

Anexos:

5inal. de seguimento:
Estado do sinalizador:

Gabinete do Diretor Regional do Turismo <diretor.drt@madeira.gov.pt>
20 May 2022 1747
Helena Coelho; Margarida Silva
Pedido de cedêncía de informação para a elaboração do estudo de impacte ambiental
da ampliação da piscicultura offshore ao largo da Ribeira Brava
Listagem ET Costa oeste.xls; DLR 15 - 2017 - programa ordenamento Turísitico.pDF;
Estratégia Turismo Madeira_Entregáveis_público_vf.pdf

Dar seguimento
Sinalizado

Exmas. Senhoras,

Boa tarde!

Conforme solicitado, envíamos em anexo os seguintes elementos:
o listagem dos empreendimentos turísticos que, pela sua localização, constituem relevância para o estudo em

causa;
o Programa de Ordenamento Turístico, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.s I5/20I7 lM, de 6 de junho

-salienta-se neste documento a importância que é atríbuída ao recurso paisagem;
r Estratégia para o Turismo da Região Autónoma da Madeira, no período 2022-2027.

Mais chamamos a atenção para a rede de miradouros da costa oeste que também deveriam ser tidos em conta na
análíse a ser efetuada e que podem ser consultados no seguinte link https ://www.visitmadei ra.com/pt-

detalh mtr

Com os melhores cumprimentos.

ì Dorita Mendonça - DiretoÍa Regional
Direcão Reoional do ïurismo)

.)

)
)

)

,)

.)

l

lrnl'y' Regiao Auüónoma
da Madeira
{;,rvÊnur Í.*i6(tnl

Secretaria Regional de Turismo e Cultura
Direção Regional do Turismo
Avenida Arriagan.ol S - 9004-519 Funchat
Tel.: +351 291 211 940 - Fax: +351 291 232 151
www.madeira.qov.pt - diretor_drt@madeirâ.qov.ot
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Marqarida Silva

De:

Enviàdo:
Para:

Assunto:

Anexos:

Margarida Silva

30 March 202213:43
'ebmf@cm-funchal.pt'

Pedido de cedência de informação para elaboração do Estudo de lmpacte Ambiental da
Ampliação da Piscicultura Offshore ao largo da Ribeira Brava - Madeira
Áreas de concessão.kml

"ì Exmo{s}. Senhor{esi,

A Bioinsíght encontra-se a desenvolver o Estudo de lmpacte Ambiental {EÍA} da Amptiação da piscicultura offshore na
Madeira pãra a empresa AQUABAIA - Sociedade de Aquacultura das llhas Lda.

A Piscicuftura focaliza-se ao largo da Ríbeira Brava, a 600 metros da costa. Atualmente, já se encontram Ínstaladas no local
20 jaulas, pretendendo-se a sua ampliação em número de jauÍas. Em anexo envia-se a locatização das duas áreas que
estão concessionadas à empresa AqUABAIA - Sociedade de Aquacultura das l{has Lda, e que serão alvo de ElA.

No âmbÍtc do EÍA, vimos por este meio solicitar informação gue possa constituir alguma condicionante ao avanço deste
projeto, nomeadamente:

' Presença de fauna e flora com estatuto de conservação desfavorável;
r Dados sobre avistamentos de espécies de fauna rnarinha na área de estudo e envolvente;
r Estudoslprojetos de caracterização dos sistemas ecológicos marinhos, que tenham sído desenvolvídos (ou em

desenvolvimento) na área envolvente.

Caso exista outra informação consíderada relevante neste contexÌo, solicitamos que seja identiíicada e remetida. Da
mesma forma, se existir informação em formato digítal, solÍcitamos que a mesma nos seja fornecÍda.

Agradecemos desde já a atenção díspensada e aguardamos uma resposta corn a maior brevídade possível. Estâ poderá
ser envíada para o emaÍl helena.c@bioinsieht.pt e marearida.s@bioinsieht.pt.

Melhores cum primentos,
Margarída Sifua
Bióloga

T: {+351} 212 951 588

L*ílí.:tï'Jfi ËlEEP I +3$t ?1295! 5SÈ rvr,ra*.bÍoinsight.gt Íír-b@$oíflsighÌ.Fl
Este e-mail e as informações nele contídas são confidenciais e destinados apenas para uso do{s} destinatárío{s}; a dívulgação ou
cópia é estrítamente proibida. Se não é o destinatário, por favor notifique o remetente imediatamente.
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Ma

De:
Enviado:
Para:

Cc:

Assunto:

Anexos:

rida Silva

Margarida Silva

30 March 202213:37
ifcn@ madei ra.gov.pt; pau lofreitas@ gov-madeira.pt

Helena Coelho

Pedido de cedência de informação para elaboração do Estudo de lmpacte Ambiental da

Ampliação da Piscicultura Offshore ao largo da Ribeira Brava - Madeira

Áreas de concessão.kml

Exmo{si. Senhor{es),

A Bioinsight encsntrâ-se a cleserrvolver c Ëstudo cle linpacie Arnbiental {E}À} da Àmpliaçãc da Piscicuiii'rra ofiçhore rra

írdadeira Êara a empre:a ,AQUÀEÀIA - Sc'cieclar:te rle Aqrracttlirrra elas llhas Ìda.

A Fi::i:uli,_ir.: ier.:iiza-Se aç !arg* qia Riheira Rravâ,. â htlíl rnetro-s da costa. Atuaimente, ia 5e eí]ruÍìir dirt iir)Ìiìiaü:ls ao toeai

2C jaulas, pretenclenclo-se a sua amp!íação em número de jaulas. Ern anexo envia-se a localização das duas áreas que

esião conces-.ior:aclas à empresa AeUÂBrXìrl - Ssciedade de Aquacultura das llhas Lda, e aue serão alvc cÌe tiÂ'

ldo ârrtbilci tjo Eilr, virÍrÕ5 t:)üf Èste r1ìÊio solicitar informação que po55a constituir alguma condicionanïc ;o aveirço cieste

projeto, no,-nea,J.lm en ae:

' Presença .Je fauna e fioi'a coú estatuto de conservação clesfavorável;

r Dados sobre avistamentos de espécies de fauna rnarinha na área de estudo e envolvente;

r Estuclos/projetos que tenham sido desenvolvídos {ou em desenvoÌvimentb} na área envclvente'

r Relatos cie interações entre instalações de pisciculLr-rra offsÌrore e o lobo marinho, na ilha da ilr]adeira {e.g. Ribeira

Brava).

r Relalóric cle Estratégia cie Conservação do Lobo ltrlarinho {IFCN, 2020}.

Caso exista outra informação considerada relevante neste contexto, solicitamos que seja identificada e remetida Da

nÌesrna forma, ;e exlstir !nfornraçãu crn fonnato digitat, sollcitamos que e meerna nos seja fornetida,

Agraclecenros desde já a atenção dispensada e aguardamos uma resposta com a maior brevidade possível' Esta poderá

ser enviada para o email helena.c@bioínsÍght.pt e margarida.s@bíoínsíght'pt'

Melhores cumPrimentos,

Margarída Silua

Bióloga

T: (+351) 212 9s1 588

i lìf;,rjiiitr *i..lp 
'].;Íil 

ii.!TiJf{Ê +151 2!? S51:8S ';run*-i:loim!g!rt.$ ríri{Fibìoa*rìEhl,pÌ

Este e-mail e as informações nele contidas são confidencíais e destinados apenas pâra uso do{s) destinatário(s}; a divulgação ou

cópía é estritamente proibida. Se não é o destínatário, por Íavor notifique o remetente imediatamente.



lVlanqanida Siüva

De:

Enviado:
Para:

Cc:

Assunto:

Anexos:

Sinal. de seguimento:
Estado do sinalizador:

Claudia Ribeiro < claudia.cs.ribeiro@madeira.gov.pt>
05 April 202217.09
Margarida Silva

lnstituto das Florestas e Conservacao da Natureza lp-RAM
Fwd: FW: Pedido de cedência de informação para elaboração do Estudo de lmpacte
Ambiental da Ampliação da Piscicultura Offshore ao largo da Ribeira Brava - Madeira
Avaliação da presença e comportamento Versão 2.pdf; Apresentação_Rosa
Pires_lFCN.pdf

Dar seguimento
Sinalizado

Cara Margarida,

Na sequencia do seu email, a pedir informação para a elaboração do Estudo de lmpacte Ambiental da Ampliação da
Piscicultura Offshore ao largo da Ribeira Brava - Madeira, sobre os pontos abaixo listados, somos a referir o seguinte

t Presença de Íar-t.la e iiOra, CCfl etiaiiiiü cie corservacã,:: c:esíavoi.árrei;

Não dispomos de informação sobre este ponto, certamente carece de caracterização da situação de referência da área
e que deverá ser salvaguarda pelo supracitado ElA.

' Dados scb;'e arristanrenios cie esireces ci-- f;un:. rr3rirr;ra i..: área Ce estucio e en\roivente;

Ver e analísar as referências bibliográficas abaixo apresentadas, mas que certamente são insuficientes para a
caracterização das comunidades marínhas bentónicas da área de implementação do projeto e sua envolvente. Tal como
no ponto anterior, carece certamente que seja realizada essa caracterização no ElA.

' Estudos,lprojetos que tenhan-r sicjo dese'rvc,ividos ici: eni ciesenvoivimeni*) na área ençclvente.

Na envolvente da área de ampliação da supracitada piscultura está localizado o Parque Natural Marinho do Cabo Girão
(PNMCG), o qual tem sido alvo de vários estudos que resultaram em diversas publicações científicas, abaixo
referenciadas:

Neves, P., Sílva, J., Peõa, V., Ribeiro, C., 2021,. "Pink round stones"-rhodolith beds: an overlooked habitat ína

Madeira Archipelago Biodivers Conserv. httos://doi.orel10 /s1053L-021-022s1-2
Ribeiro, C., Neto,4.1., Moreu, 1., Haroun, R., Neves, P.,20Lg. A new signal of marine tropicalization in the
Macaronesia region: First record of the mesophotic macroalga Avrainvillea canariensis A. Gepp & E.S. Gepp in the
Madeira archipelago. Aquatic Botany 1"53, 40-43. httos:/1doi .orp/'J.0.I0L6/i.ao uabot.2018.11.008

' Ríbeíro, C., Neves, P.,2020. Habitat mapping of Cabo Girão Marine Park (Madeira island): a tool for conservation
and management. Journal of Coastal Conservation 24. https://doi.ore/1,0.1,0A7 /sIIS5Z-0!9-OA7Z4-9

De igual modo, foi recentemente publicado um livro sobre a Área Protegida do Cabo Girão, que inclui um capÍtulo sobre
o PNMCG que se encontra disponÍvel em PDF aqui: https://areaprotegidadocaboeirao.pt/file/livro-area-protegida-do-
cabo-sirao.pdf



Existem tambem outros trabalhos reportam assinalamentos de algumas espécies para a envolvente do PNMCG e da

zona de ampliação da supracitada aqrlacultura, sendo do nosso conhecimento os seguintes:

, Schãfer, S., Monteiro, J., Castro, N., Rilov, G., Canning-Clode, J.,2019. Cronius ruber (Lamarck, 1818) arrives to

Madeira lsland: a new indication of the ongoingtropicalization of the northeastern Atlantic. Marine Biodiversity.

https://doi.orql10. 1007/s12526-019-00999-z
, Cacabelos, E., Gestoso, 1., Ramalhosa, P., Ricra, 1., Neto,4.1., Canning-Clode, J.,2019. lntertidal assemhlages

across boulders and rocky platforms: a multi-scaled approach in a subtropical island. Marine Biodiversity'

httos:l/doi /1o.7OO7 /s1,2526-A 19-01000-7

Recentemente foi também publicado um trabalho sobre a colonização das estruturas da piscicultura da R ibeira

Brava - png-Gonzalez, 1., Ramalhosa, P., Gestoso, 1., Álvarez, S., Nogueira, N.,2021. Non-lndigenous Species on

ArtÍfícial Coastal Environments: Experimental Comparíson between Aquaculture Farms and Recreational Marinas'

J MSE 9, 1121. https:l/doi.orel1O.3390/imse9101121

fìtl..rloc de ii-rer;içõet piìi:'e insÌalações de piscicultura oifsnor-:: e I !:-ìi-ìa!::',:11ir:iilr ::'r;ii:i iia ìr'ì:rje::'a ie g Rii;eir;

!ìravai.

Segue em anexo um relatório elaborado no âmbito de uma tese de Mestrado com referências a estas interações.

De igual modo dados mais recentes sobre essas interações que deverão sercitados como dados não publicados

IFCN lP-RAM/ Rosa ?ires2O2?

Reiar.ói.iO eje tsiiaiégia ,Ìe Conservação do Lobo i'"1ai-inhc iìFCÈi, ZC2Ci

Está disponível aqui

a

.made iodivers rrr rrir,h a!'â a

do Lo arinho na Madeira.odf

Sem mais por ora

Ater ruiusarlente

Cláudia Ribeiro

De: Margarida Silva Imailto:margarida.s@bioinsieht.pt]
Enviada: 30 de março de 2022 t3:37
Para: lnstÍtuto das Fíorestas e Conservacao da Natureza lP-RAM <ifcn@madeira'gov'pt>; Paulo jorge

Freitas <paulo.i.freitas@ madeira.gov'pt>

Cc: Helena Coelho <ltelena.c@bioinsieht.pt>

Assunto: pedido de cedência de informação para elaboração do Estudo de lmpacte Ambiental da

Ampliação da Piscicultura offshore ao largo da Ribeira Brava - Madeira
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Exmo{si. Senhor{es)

A &ioínsight encontra-se a desenvoÍver o Estudo de lmpacie Ambíental {ElA} da Ampliação cla piscÍcultura
Offshore na Macieira para â ernpresa AQUABAIA - SocÌedade de Aguacultura das llhas Lda.

A Piscicuftura localiza-se ao largo da Ribeira Brava, a 600 metros da costa. Atualmente, já se enconirarc
instaladas no Íocal 20 jaulas, pretendendo-se a sua amptiação em número de jaufas. Ern anexo envia se a
localização das duas áreas que estão concessionadas à empresa AQUABAIA - Sociedade de Aquacultur-a
das lÍhas Lda. e que serãc' alvo de ElA"

l'io âmbito do FlA, vimos por este rneío solicÍtar tnformação que possa constituÍr alguma concticionante
ao avanço deste projeto, norfleadãmente:

r Presença de fauna e flora corn estatuto de conservação desfavorável;

' Dadas sobre avistamentos de espé'cies de íauna rnarinha na área de estudo e envolvente;

' Estudoslproletos que tenham sído desenvolvídos (ou ern desenvolvimento] na área envolvente.
o Relatos de int*rações entre instalações d,e piscicultura oífshore e o lobo marinho, na ilha cla

lvladeira {e.g. Ribeira Srava}.
. Relaiórío de Estrategia de Conservação do Lobo Marinho IIFCN, ZAZú}.

Caso exísta outra informação considerada relevante neste contexto, solÌcitamos que seja identíficada e
remetida. Da mesma forma, se exístir inforrnação em formaìo digital, solícitamos que a mesma nos seja
fornecida.

Agradecernos desde iá a atenção dispensada e aguardamos uma resposta com a maior brevidade possíve!.
Esta poderá ser enviada para o email helena.c@bioinsisht.pt e marsarida.s@bioinsisht.pt.

Melhores cumprirnentos.

Margarida Silva

8íóloga

ï: (+351) 212 951 588

ì
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Marqarida Silva

De:

Enviado:
Para:

Cc:

Assunto:

Anexos:

Margarida Silva

30 March 202213:27
info@ipma.pü manuela.reyes@ipma.pt
Helena Coelho

Pedido de cedência de informação para elaboração do Estudo de lmpacte Ambiental da
Ampliação da Piscícultura Offshore ao larga da Ribeira Brava - Madeíra
Áreas de concessão.kml-:
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Exmc(s). Senhor{es),

,A BíoinsÍght encontra-se a desenvolver o Estudo de lmpacte ÀmbÍental iElAi da A*rpliação cla Piscículiura Offshore na
&fadeira pâra a ernpresa AQUABAIA - Sociedade de AquacuÍtura das llhas Lda.

A Piscicultura focaliza-se ao íargo da Ribeira Brava, a 60O metros da costa. Atualmente, já se encontram instaladas no local
2O jaulas, pretendendo-se a suâ ampliação em número de jaulas. Em anexc envia-se a locaii:ação elas duas áreas que
estão concessícnadas à empresa AQUASAIA - Socíedade de Aquacultura das llhas Lda, e que serãc aÍvo de ttA.

No âmbito deste ÊlA, em resultado de contacto anterior, já temos as normais cíímatológicas de 196111g90 para a estação
meteorofógica de Lugar de baixo e rosa dos ventos de 197LlzffiA. Neste sentído, gostaríamos de saber se dispõern desta
informação para perfudos maís recentes, gue possam disponíbilizar.

Caso exista outra iníormação considerada relevante neste contexto, solicitamos que seja identificada e remetida. Da
rnesrna forma, se exístir informação em formato digital, solicÍtarnos que a mesma nos seja fornecida-

Agradecemos desde já a atenção díspensada e aguardamos uma resposta com a maior brevidade possÍvel. Esta poderá
ser enviada para o email helena.c@bioinsisht.pt e margarída.s@bÍoinsisht.pt.

Mefhores cumprímentos,
Margarida Silva
Bíótoga

ï: (+351) 212 951 588

L**i,:lFja, SEËP Íi.:Ì *ÂT -- 15t I I.2 t5t 5SE'rr*nrr.bíoirrs{ft t,pr ifi frt@bi,si6qght-pt
Êste e-maíl e as informações neíe contidas são confídenciaís e destinados apenas para uso do{s} destínatário{s}; a divufgação ou
cópia e estrítamente proibida. Se não é o destinatário, por favor notifíque o remetente ímediatamente.



Marganida Si|va

De:

Enviado:
Para:

Assunto:

Div. Projetos e Contratos <comercial@ipma.pt>

07 April 202210'.36

Margarida Silva

Fw: Esclarecirrrertl-o. COME 121C/22-060 cliente 21996

Categorias: Categoria azul

SUBJECT: Esclarecimento: COME 12IC/22-060 cliente 27996

Bom dia

lnformarrrgs que dS norrrtais clirnatoióglcas disporrÍveis São as SeguÍntes:

Funchal t522\ L977/2000 + Rosa de Ventos

Ariei ro (37 3) 797 t/ 2OO0

Santana (365J 1977/7oAO

NormaÍs cÍimatológicas para 7961190 temos

ponta Delgada (360), Santana (365), Santo da Serra {375), Lugar de Baixo (385), Camacha (388), Bom Sucesso (395) todas '

Bica da cana (370) , Aríeiro (373) , Sanatório do Monte (390) , Funchal Aeroporto (szr) e Funchal (522)

Com os rnelhores cumPrimentcs.

Às 14:19 deO4/Oa/2O22,Div. Projetos e contratos escreveu:

<!-[if mso 9]-> <l--[endif]->
SUBJECT:RE: RE:

Fwd: pedido_de_cedência-de-informação-para-elaboração-do-Estudo-de-Impacte-Ambiental-da-Amp''
Madeira
FROM : marqa nda,s@) bror nstq nt. pl
TO :comercial(ôioma.pt
DATE : 2022-04-04 73:77 :52



Marqarida Silva

ì

De:
Enviado:
Para:
Cc:

Assunto:

Anexos:

Margarida Silva

30 March 202213:48
'mmf@cm-funchal.pt'

Helena Coelho
Pedido de cedência de informação para elaboração do Estudo de lmpacte Ambiental da
Ampliação da Piscicultura Offshore ao largo da Ribeira Brava - Madeira
Áreas de concessão.kml
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Exmo{s}. Senhor{es},

A Bioínsíght e$contra-se a desenvoíver o Estudo de tmpacte Ambiental {ËlÂ} da Arnpliaçãei da Piscicu[tura Offshore na
Madeíra pâra a empresa AQUABAfA - Sociedade de Aquacufiura das lihas Lcla.

A Piscicultura localiza-se ao largo da Ribeira Brava, a 6üO metros cia c.osta, Aiualmente, já se enco*tram instaladas no local
20 jaufas, pretendendo-se a sua amplíação em número de jaufas. Ern anexo envia-se a Íocalização clas duas áreas que
estão concessionadas à empresa AQUABAIA - fuciedade de Aquacu{tura das llhas Lda, e que serão alvo de FlA.

No âmbito do tl{ vírnos por este meío solícitar informação que possa constitulr alguma co*dicionante ao avanço deste
projeto,, nomeadamente;

r Presença de fauna e flora com estaÌuto de conservação desfavoráveí;
o Dados sobre avistamentos de espécÍes de fauna marínha na área cle estucio e envolvente;
r Estudos/proietos de caracterizaçfo dos sístemas ecológicos marinhos, que tenham sido desenvotvídos {ou em

desenvolvimento) na área envolvente.

Casc exista outra íníormação considerada relevante neste contexto. solícitamos que seja identiíÍcada e remetida. Da
rnesma forma, se existír Ínformação em formato dígítaÍ, sofícÍtamas que a rnesrÌa nos seja fornecÌda.

Agradecemas desde já a atenção dispensada e aguardarnos umã resposta com a maíor brevidade possiüei. Esta poderá
ser envlada para o email helena.c@bioinsieht.pt e marsarida.s@bioinsíght.pt.

Methores cumprimentos,
Margarida SÍlva

BÍóloga

ï: {+351} 212 9s1 588

iï$fr *f EF ilt tiAïuËE +35{ ttr2 Í53 5{S rlliï1Á..b,Íoinsíghs-É i:rft@b!*:a$ght.pt
Este e-maít e as ínformações nele contÍdas são confidencíais e destinadas apenãs para uso do{s} destinatário(s}; a divuÍgação ou
cópia é estritamente proibída. Se não é o destínatário, por favor notifique o remetente Ímedíatamente.



fl\i?arganida 5iflva

De:

Enviaclo:
Para:

Cc:

Assunto:

Anexos:

Sinal. de seguimento:
Ëstado do sinalizador:

Rui Rica rcio Pereira Araujo Correia < ricardo.araujo@funchal.pt >

22 April2022 12.19

Marqarida Silva

Helena Coellro; Matruel J Corrceicao Biscoito

Re: Pedido de cedência de informação para elaboração do Estudo de lmpacte

Ambiental da Ampliação da Piscicultura OfÍshore ao largo da Ribeira Brava - Madeira

C ETS-1 04-AN XZ-E N.d ocx.pdf; CETS-1 04-A NX1 -2000.d ocx.pdf; N eves2O2 1

Article Pi n kRou n ci Sto nesRhod o I ith BedsAn.pdf

Dar seguimento
SinaÍízado

Exma. Sra. Dra. Ítlargarida Silrra,

tüa seqLrência cla sua soïicitação, relativamente a possíveis condicionantes gue possam a viì'a constituir impedimentos

para a ampliação da piscicultura ao largo da costa marÍtima do concelho da Ribeira Brava, vimos por este meio informar

o seguinte:

.De acordo corn o trabaiho desenvolviclo por Neves et al. (2021,\, existe uma área extensa de rodólitos {maerl),

composto por várias espécies rle algas calcár-ias periencentes aos géneros Lithothamníon e Phymatolithon, na zona do

Cabo Girão, entre os 16 e os 30 metros de profundidade. Para além desta área íoi-nos transmÍtido por Pedro Neves

(com. pessoal)a existência de uma outra área em frente ao Campanário, em profundidades semelhantes. Devido à sua

importância e às ameaças que enfrentam, os leítos cle rocJólítos são uma cjas característícas que ajrrdam a funciamentar

os s Ítios da rede l.laiura 200o. Alem dlsso, duas das especies formadoras de rodólitos mais comuns, PhymatoÍithon

colcsreum e Líthotharnnion coraÍíioídes, estão incluüas no Anexo V da Diretiva Habitats da CE iDiretiva do Conselho

g2/43/EEC),como especies de inieresse comunitário e estão sujeitas a medidas de gestão e de conservação' Tendo errr

ccntê e localização da ár"ea prev!sta para ampliação das jaulas de pisc!cultura , verifica-se qLle as ínesmas encontram-se

muito próximas do cabo Girão e em frente ao Campanário. Tendo em conta a existências das comunidades de rodólitos

nesta3 ár-eas, juÍgarns3 quc cstc a3pccto dc','cri 5cr aivo dc uml atcnçio cspcciaÌ no âmbìto do ElÂ'

- Ao longo da costa sul da ilha da N4adeira existem várias assinalamentos da presença da planta nrarínha Cy'modoceo

nodosq, entre os 7 e os 25 metros de profundidade e cuja espécie se encontra referida na Lista Vermelha da Flora de

portugal (https:&jista'rerrnelha-flor-a.pt/flora-single/?slug=Cymociocea-loslsia), com estattlto de Vrrlnerável, é trma

espécie protegicias nas iihas Canárias, e reíericia peia Hgência Éuropeia cio Âmbienie

eun 2Onocio e consta da lista do Anexo I da ConvençãoS

para a Conservação Vída Selvagem e Habitats Naturais da Europa (documento em

ecológica. Apesar de não haver nenhum artigo científico que comprove a existênci

para a colocação de mais jaulas, conforme consta o projeto, temos conhecimento

Gostaríamos ainda de referirque esta espécie de planta marinha forma autênticas

anexo), devido à sua imPortância

a desta espécie na área da ampliaçãc

da presença desta espécie nesta área

pradarias nos fundos marínhos e qua

são o habitat importante para a reprodução e de todo o ciclo de vida da espécie Híppocompus hippocampus, cuio

estatuto de proteção está referrdo também no Anexo ii cia Convenção para a Conservação Vida Seivagem e Habiiats

Naturais da Europa (documento em anexo) e na lista vermelha da IUCN. Neste sentido julgamos ser pertinente que

estes as6-rectos sejarÌ,ì tidos errr consicleração na elabor-ação do EIA'

para além do referido anteriormente, não temos mais conhecimento sobre outros habitats ou espécies que tenham

algum estatuto de conservação e que possam existir na área prevista para a ampliação da Piscicultura, ao largo da costa

marÍtima do concelho da Ribeira Brava.



Com os melhores cumprimentos,

Ricardo Araújo e Manuel Biscoito

Ricordo Aroújo
DireÌor do Museu de Histório Noturol do Funchol
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Cômorq Municipol do Funchol
Divisão de Ciência

Museu de Hislório Nqturol do Funchol, Ruo do Mourorio, 3ì, 9004-54ó FUNCHAL
EstoçÕo de Biologio Morinho do Funchol, Cois do Corvõo. 9000-l0Z FUNCHAL
Modeiro - PORIUGAL

ïelf.: +35Ì 291 229761 / 291 70O 360 | Ext.: 2213 / 6003

@0 0

De: Margarida Silva <margarida.s@ bioinsight.pt>
Data: terça-feira, 19 de abril de 2022, t7:36
Para: Museu de Historia Naturaldo Funchal <mmf@funchal.pt>
Cc: Helena Coelho <helena.c@bioinsight.pt>
Assunto: RE: Pedido de cedência de informação para elaboração do Estudo de lmpacte Ambiental da
Ampliação da Piscicultura offshore ao largo da Ribeira Brava - Madeira

Exmo(s). Senhor(es),

Vímos por este meio reiterar o pedido efetuado no mait abaixo.

2

tr

Melhores cumprimentos,



il.lairgarida 5ilrt;t

3icrioã";

ì':í'3irÌ21195:lt:$

Íf Ë8ff
[sì+ e-r:raii e .r> inioímações nele conìidas são confidenciais e ctestinados apenas pâ!-a Ltso elo{s} gestinatár'iois}; a dit'rrigação ou

,-irrir rr i.iiíiïaíïìêíltâ ,-rroil:icl*, Se não e,r.Jestinatário, pci'iavor notifiquc o remetente i',-;reCiatai'nente.

De: Margarida Silva

Enviada: 30 March 2O22 t3:4&

Para:'mmf@cm-funcha[. pt' <m mf @cm-funchal. pt>

Cc: He[ena CoeÍho <heÍena.c@bíoínsíght.pt>

Assunto: pedido de cedência de informação para elaboração do Estudo de lmpacte Ambiental da Ampliação da

Piscícultura Off:hcrc oo la;'go Ca Ribeira Bra'.ra - tt4adeira

Exnlois). Senhoi'ies).

,+ Bioinsight encc5ìr,ra-se â desenvolver o Estucio de lmpacte Arnbienlui {EiA} tJa Ae-rpliação da Piscicuiti-rra olfshore na

iradeir: râra ã ÊmDresa ÂQUABAIA - Sociedade de Aquacuitura cías ilhas Lda'

A piscicrlliura iocaliza-se ac iargo da Ribeira Brava, a 600 metros çia costa. Atualme*te, já se encontrai'* instaladas no local

20 jaulas. preiencÌenclo-se a sua ampliação em número de jaulas. Em anexo env;a-se a localização cias duas áreas que

csÌ,ão ccn:rssionaclas à empre:a AQUABAIA - SocierJade de A -quacultura das llhas Lda, e que sei'ão al'rc de ElA.

irlo ârnbitri do Els\, vimos poi. este meío solicitar informação que possa constiiuit'algüma canciicÍonanïe ao arranço deste

proj eto, nonreadamente:

' presença de fauna eÍlara com esÌatuto de conservação desÍavorável;

. Dados sobre avisìaínentos de espécies de fauna marinha na área de estudo e envoívente;
. r Estudos/projetcs cie caracterização dos sistemas ecológicos marínhos, que tenhanr sldo cle:envolvtdos iou enr

ciesenvoivirnellto) na área envolvente.

Caso exísta outra informação considerada relevante neste contexto, solicitamos que seja idenìificada e rernetida' Da

{ÍÌesrÊa form:Je existirínJorÍ$ação em formatadigital,soticitaÍìos qLe-a melmê Be5 Jeia fryne.ída

Àgradecemos desde já a atenção dispensacìa e aguardamos uíïìa respôstã com a maior hrevidacle possível. Esta poderá

ser enviada para o email helena.c@bioinsight.pt e margarida.s@bioinsieht.pt.

ItJleìhores cumprimentos,
Margarida 5ilva
Bióloga

T: i+35Ii 212 951 588

r. ,-! - ,il ri:j i ; i) ì--:: p : :,.' , Ü i'; ;-rïLi RË * 151 L!,i 951 538 wrvi#.bislns:?g?tt"ât istopei+ínsi8hl-pÌ

Este e-mail e as iníormações nele contidas são confidenciais e destinados apenas para uso dois) destinatário(s); a divulgação ou

cópía é estritãmente proibida. Se não é o destinatário, por favor notífique o remetente imediatamente.

3
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Margarida Silva

De:

Enviado:
Para:

Cc:

Assunto:

Anexos:

Margarida Silva

30 March 202213:52
geral@ museudabaleia.o rg

Helena Coelhct
pedido de cedência de informação para elaboração do Estudo de lmpacte Ambiental da

Ampliação da Piscicultura Offshore ao largo da Ribeira Brava - Madeira

Áreas de concessão.kml

Exmo(s). Senhor{es},

A Bíornsight encontra-se a desenvolver c Estucro ce lrnpacte Ànrbieiliai (ilÀi cla Hnrpliação cla Piscicuitura OfÍshc.ri'e na

Frladeira para a eÍ'ìÌtresa AQUÀ.8Â.Í4. - Sociedaçle cie Aqr-racr'iiÌr-ira dac iihac t 
'la

^n:--;ê.,l+,,.1 ln^rïi.r-cernlar-oJ>Qihoir .r9-í:r,1.aÊllflmatrncri:c,rsi: {;1;aimaç1Ìo j?Se-^ncqntramin<ta{llìAçnOìnfei
v te-utì-u Jc çr .tt 5v

2ú jaulas, pretendencio-se a sua arnplíação erÌì núrneío cie jatrlas. fm anexo envìa-se a iocalização das duas áreas que

estão concessionadas à empre sa É\QUABAIA - Socreclade {le Ê\quacuiiura dâs tlhas Lda, e que 5eÍ ãu alvu de [lA'

No âmbito do ElA, virilos 5.Xrr esLe rrreícr sr.rliciiar iiif*r'rrr;rçãc .lLie Frlssa c,lrrstittiir ai8uma condicÍonante ao avanço deste

prcjeto, nomeadamente:
r Daclos sobre avistan'Ìentcs na área de esirido s srìr-'311:3niÊi

r Estudos/projetos de caracterização dos sistenras ecoiógico: nrarinhos. que Ìenham sido ciesenvolvicìos iou ern

desenvolvimenÌo) na área envoivente'

caso exista outrã inforínação ccnsideíada relevanie neste cclrtexto, scÌícitamos que seja identiiicada e íerfietidã' Da

mesma forrna, se existir inforrnação erÊ formatc c.iigitai, soiicitamos qüe a mesma nos seja fsrnecida.

Agradece,.,.tos desCe Ìá a atenÇão dispensacla e aguardamos uma resposta com a maior brevidade possírei' Esta poderá

ser enviada para o email helena.c@bioinsight.pt e marsarida's@bioinsisht.pt'

Melhores cumprimentôs,
Margarida Silva

Bióloga

T: i+3511 212 9t1 588

I 151 ? il ?-: I i33';:';',v. LrÍcrti::trh<-i.: :4it],Fb:4insiBh!-ÈÌ

tste e-mail e as informações nele contidas são confidenciais e destinados âpenas para uso do{s} clestinatário(s}; a divuigação ou

cóçria e estritamente oroibída. Se não é o destinatárìo, por favor not!íiqrre o remetente inrediatamente'

t-:l:Í:1,ii)fz rt.í? l:; lrJ i:;iíÍ.iiii:



Margarida Silva

De:

Enviado:
Para:

Cc:

Assunto:

Sinal. de seguimento:
Estado do sinalizador:

Luís Freitas MBM <luisfreitas@museudabaleia.org>
06 April 202215:22
Helena Coelho; Margarida Silva
geral@museudabaleia.org
RE: Pedido de cedência de informação para elaboração do Estudo de lmpacte
Ambiental da Ampliação da Piscicultura Offshore ao largo da Ribeira Brava - Madeira

Dar seguimento
Sinalizado

Cara Margarida,

Junto envio links para relatórios técnicos com dados de distribuição e abundância de cetáceos para o arquipélago da
Madeira, que apesar de serem específicos da vossa área de interesse, englobam essa área.

.muse estu msitiodeí
olfin horoaznoa ror.r i laedamadeira.odf

bal
ngerespetivaca pacidadedecarga.pdf

Atenciosamente,

Luís Freitas

Bió1ogo Marinho - Marine BioTogist
Coordenador da Unidade - .FIead of the Unit

te edeW

)

)

)

.)

.)

,

Unidade de Ciência I Science Unit

Õ hluseu da BaleÍ'a da Madeira I Mad€irâ Whãle lVlu*eunr
Rsa Garcn Moniz, nÈ 1 I 9200-CI31 Caniçal I Madeira

Teleí: 00 351 291 961 858/9 I gerat@museudabaleia.org
Íir.l:j:ri. l,:!-,f Ltí1.'r

)

.)
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-)

ì
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Siga-nos em / follow us at:

From: gera l@museudabaleia.org Imailto:geral@museudabaleia.org]
Sent: 30 March 2022 L4:29
To: luisfreitas@ museudabaleia.org



Subject: FW: pedÍdo de cedência de informação para elaboração do Estudo de lmpacte Ambiental da Ampliação da

Piscicultura Offshore ao largo da Ribeira Brarra - Madeir"a

Lu ís,

Para análise

Atenciosamente,

Ana Nóbrega

Dinetora I Director

@ Museu da Baleia da Madeira i Madeira Whale Museum

Rr-ra Garcia Moniz. no 1 Í 9200-031 Caniçal I Madeira

Telef: 00 351 291 961 858i9 I geral@rnuseudabaleia.org

Siga-rros em

mGf
a

museu
CANIÇÂL i MADEIFA

De: Ma rgarida SÍ lva < ma rga ri d a. s @ bjq-:ijg[€!>
Enviada: 30 de março de 2O7713:52

Para: geral @rnuseudabaleia.crg
Cc: Helena Coelho <ïrelena.c@bioin;ight-pt>

Assunto: pedido de cedência de informaçã o para elaboração do Estudo de lmpacte Ambiental da Ampliação da

Piscicultura Offshore ao largo da Ribeira Brava - Madeira

Exmo{s}. Senhor{es},

A Bicinsight encontra-se a Cesenvoi,rei' o istuda de lmpacte Àmbiental {EiA) da .Ampliação da Piscicultura Oí{shore na

iVlacleira para â empi"esa AQUABAiA - Saciedade Ce rlquac'-ritur-a das lihas Lda.

A piçcir:ultura iocaliza-se ao largo da RiL,eira Brava, a 600 meiros cla costa, Atualmente, iá se encontram ins?aladas no iocai

20 jaulas, pretendendo-se a sua ampÍíação em número de jaulas- Em anexo envia-se a localÌzação das duas áreas que

estãu Lurr,-e::iurtarlas à ernplesa AqUADAIÀ * S*cieda.Je de Aquacullura das llhas Lda, e que gcrão aÍtrs 'Cc EíA'

ito ãmbito do ElA, vÍirros í.rur esle trleiu soiicitar rnfurntação que pos5il Constituír aigumu cürtdit-iurr.rttte ao avarrço deste

projeto, nomeadamente:
r Dados sobre avistanrentos na área de estuCo e envolventê;

r tsiudos/projetos de caracterização dos sistemas ecológicos marinhos, que tenham sido desenvolvidos (ou ei-n

ciesenvoivimentoi na área envoivente'

Caso exista outra informaçãc consideracla releyante neste contexìo, solicitarnos que seja identificada e remeìida' Da

mesma forma, se existir informação em formato dígital, solicítamos que ã mesma nos seja fornecida'

Agradecemos desde já a atenção dispensada e aguardamos uma resposta com a maior brevidade possÍvel' Esta poderá

ser enviada para o email helena.c@bioinsight.pt e margarida.s@bioinsight.pt.

Mel hores cumprimentos,

Margarida Silva

Bióloga

T: {+351) 212 951 s88

2
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Margarida Silva

De:

Enviado:
Para:

Cc:

Assunto:

Anexos:

lvÌelhor'es cu ;n p,'imenlos,

Margarir,ìa Silva

Bióloga

T; í+351) 212 9si 588
' r: -

Margarida Silva

30 March 202213:59
madeira@spea.pt; marta.nunes@spea.pt

Helena Coelho
pedido de cedência de iníormação para elaboração do Estudo de lmpacte Ambiental da

Ampliação da Piscicultura OfÍshore ao largo da Ribeira Brava - Madeira

Áreas de concessão.kml

Exmo(s). Senhora CooiCenaciora Cátia Gourreia,

^ o;^i-a:*rrà : rl,.,c:nrrnlrrer c Fçlrrdn clp li'nrrrcÌe Àrnl-.ìptrtai íFtÀì cia Arloli.,rcào i; Pi-;i.i,.';;rìt:'ì .ìíl';ii'r13;-6
H U|UIr.)l<r:l ç:rLulttrll

fuiarieira pâia ô Finirrpra "\QliA3:ìli\ - SocieciacJe de AquaculìLri'a das lihas Lcla.

Apisclcii!tur-;ioc.:i;:a.;.:a.uiaricdaRibeitaBr-ava,aõ0ü:rre'rru>iìarüSLã.Êriuail;;ei-iie,jã5eer,tci-'t'cirrÌr,,;i'ii.:'-i.,- ';'-';a;:.ãi

20 jaulas. pretenclenilo-se a sua ampliação em númeío cie jar,rlas. Em anexo envia-se a localizaçãc; ias ririas areas tlue

eslão cc.ncesiianarja,< a:lína.Êsa AQUABAÌA - Sociedade ce Aquacuiiura cias llhas Lcia, e que setao .rìvo cts Íi'ì..

l..io âmbitc clc Ii;\, virno: poi e:iâ;ÌÌeío soiiciÌrr informação que possa constituir alguma conrìici':iranÌp 36 2rr;rnr-1ì r]+<ie

pi'ajeìo, t-:cneaiìã;rtr:Ì? :

r gresença iie av:iauna com estatuto cie conservação desíavorável;

. Oados scbíe a.ü;stajïenìos de espécies marinhas na área de estudc e envolvenìe;

. Reiatçs rie iirlerações €nÌre instalações cle pisciculiura offshore e aves marinhas, na iiha da tuìadei:'a ie.g. Ribeira

Brava).

r Estudos.lprojeios de caracterização que tenham sicio clesenvolvidos {ou em desenvolvimento) na área ç:nvolvente.

Caso exista outra informação consideracla reíevante neste coniexto. solícitamos que seja identificada e rei-nelida. Da

rnesrna forrna. se existii- !níormação ern fsrmaÌo digital, solicÌtarnos que a mesma nos seja fornecícla.

agrac.iecomnc clpç.ie j:i a aterrr_.ãir rJiçperrsacla e aguardamos uma respósta com ã Íïìaìor brevidade p0:sível. E:'.a i:udará

Sêr enviBCâ pdrd u uirrai! ltclut'ra.c@bioinsight.pt e rnarAarida.s@bioin3iRht.Ot.

,hí*çigh
i'lt,..ii'.r; :ì;.:ii';'.:ii i'jri:'Iiii: +],51 ?.!ìf11 5*3 +/'#',vhÍótlì$ighi.Ít iírÍo@bic'i.llight-pÌ

Este e-mail e as inforrnações nele contidas são confidencÍais e destinados apenas para uso dois) destinatáriois); a divulgação ou

cópia é estrltamenÌe proibida. Se não é o destinatário, por favor notiÍique o remetente imediatamente.



Margarida Silva

De:

Enviado:
Para:

Cc:

Assunto:

Sinal. de seguirnento:
Estado do sinalizador:

madeira@spea.pt
29 April 2022 16.14

Margarida Silva

Helena Coelho
RE: Pedido de cedência de informação para elaboração do Estudo de lmpacte
Ambiental da Ampliação da Piscicultura Offshore ao largo da Ribeira Brava - Madeira

Dar seguimento
Concluído

Categorias: Categoria vermelha

Exmos. Senhores,

Em virtude do vosso contacto, reencaminhamos alguma informação geral que vos poderá ser útil.
o Atlas das Aves Nidificantes no Arquipélago da Madeira:

httos: //ifcn adeira. sov. ntlhior^l idade/nroietos /atla s-cias-aves-n íriifica nieq-no-a ioelaeo-da-
madei .html

o Atlas das Aves Marinhas de portugal: https:,/lr,vwlÁ/.atlasavesnrarinhas.pt/

Quanto aos pedidos específicos, lamentamos, mas a maior parte da informação é inexistente o que deverá ser
devidamente considerado como condicionante ao avanço deste projeto, nomeadamente:

' Presença de avifauna com estatuto de conservação desfavorável >> nas águas da região ocorrem 8 espécies de
aves marinhas nidificantes (2 delas endémicas e/ou outras com estatuto de conservação desfavorável e
tendências populacionais decrescentes, as quais acrescentes espécíes migratórias também com distintos
estatutos de conservação desfavorável. Vide bibliografia elencada anteriormente.

r Dados sobre avistamentos de espécies marinhas na área de estudo e envolvente >> desconhecemos a existência
de relatórios de monitorização da avifauna em qualquer uma das explorações de piscicultura da região. No
entanto, com base no AAMPT, diversas espécies utilizam as águas costeiras.

r Relatos de interações entre instalações de piscicultura offshore e aves marinhas, na ilha da Madeira (e,g. Ribeira
Brava) >> desconhecemos a existência de relatórios de monitorízação da avífauna em qualquer uma das
explorações de piscicultura da região e respetivas interações.

o Estudos/projetos de caracterização que tenham sido desenvolvidos (ou em desenvolvimento) na área envolvente
>> desconhecemos ElAs e existência de relatórios de monitorização após a implementação desta atividade.

Lamentavelmente, deparamo-nos com uma grande falta de informação de base e até de monitorízação das explorações
já implementadas o que condiciona uma avaliação correta de impactes diretos e cumulativos. peço a maior atenção para
a elaboração do EIA com o devido conhecimento da situação de referência (complementando com todos os estudos
necessários) evitando o agravamento de ameaças no que concerne ao grupo animal mais ameaçado do mundo - o das
aves marinhas.

Com os melhores cumprimentos,



spea

Sociedade Portrrguesa para o Estudo das Aves
Portuguese Society íor the Study of Birds

Sede üladeira Madeira Headquarters
Rua da Mouraria no9,4oB | 9000-047 Funchal - Madeira

ï-.1.+351 291 241 21c I *351 967 232 195

lvlvrr.Spea.Pt
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Cátia Gouveia
Coordenadora SPEA Madeira
Head of Madeira Department

?

A SPEA, Birdlife em Portugal, dedica-se ao estudo e

conservação das Aves e

dos seus Habitats em Portugal. A nossa missão depende do
apoio de todos.
Canegue aquí e torne-se sócio hoje mesmo.

ÍJ,

De: Margarida Silva <margarida.s@bioinsight'pt>

Enviada: 19 de abril de 2022 t7:32
Para: madeira@spea. pt; marta'nunes@spea.pt

Cc: HeÍena Coelho <helena'c@bioÌnsight.pt>

Assunto: RE: pedido de cedência de informação para elaboração do Estudo de lmpacte Ambiental da Ampliação da

Piscicultura Offshore ao largo da Ribeira Brava - Madeira

Exmots). Senhora Coordenadora Cátia Gouveía,

Vimos por este meio reiterar o pedido efetuado no email abaixo'

Melhores cum primentos,

Margarida Silva

Bióloga

2



T: {+351ì 212 951 588

síoinsight *
i':-i::'i- l'::' .'ìaít"r,'.:a: r-'r'i i.iii.i: .iil llZ95l58$ rríwcr.bíoillríglt-í( í*ia"gbioinsighr.pr

Este e-maif e as informações nele contidas são conÍÍdenciaÍs e destinados apenas pâra uso do{s} destinatárie{s}; a dívulgal:à* +ii
cópia é estritamente proibida. 5e não é o destinatárío. por favor notifique o remetente imedíatamente.

De: Margarida Silva

Enviada: 30 March 2022 !3:59
Para: madeira@spea.pt; marta.nunes@spea.pt
Cc: Helena Coelho <helena.c@bioinsisht.ot>
Assunto: Pedido de cedência de informação para elaboração do Estudo de lmpacte Ambiental da Ampliação da
Piscicultura Offshore ao largo da Ribeira Brava - Madeira

Exmois). Senhora Coordenadora Cátia Gouveia,

A 8íoínsight encontra-se a desenvofver o Estudo de h.npacte Ambíental {EÍA} da Arnpliação da Piscicuítura Offshore na
Madeira para a empresa AQUABAIA - SocÍedade de Aquacultura das llhas Lda.

A PíscicuÍtura localiza-se ao targo da Ribeira Brava, a 600 metros da costa. Atualrnenle, já se encontram instaladas no local
2O jaulas, pretendendo-se a sLÍã ampliação em número de jaulas. Em anexo envía-se a locatização das duas áreas que
estão concessionadas à empresa AQUÂBAiA - Sociedade de Aquacu{tura das llhas Lda, e que serão alvo de E}A.

No âmbito do ËlA, vimos por este rneio solicitar informação que possa constituír atguma condicionante ao avanço deste
proj eto, nom eadarnente:

r Presença de avifauna com estatuto de conservação desfavorável;
r Dados sobre avistamentos de espécies marinhas na área de estudo e envolvente;
r Relatos de interações entre instalações de pÍscicultura offshore e âves marinhas, na ilha da Madeira (e.g. Ribeira

Brava).

r Estudos/projetos de caracterização que tenham sído desenvolvídos {ou em desenyolvirnento} na área envolvente.

Caso exista outra informação consÍderada relevante neste contexto, soÍicitamos que seja identíficada e remetida. Da
mesma forma, se existir informação em formato digitaÍ, solicitamos que a mesma nos seja fornecida.

Agradecemos desde já a atenção dispensada e aguardamos ümã resposta corn a maior brevidade possivel. Esta poderá
ser enviada para o email helena.c@bioinsisht.pt e marsarida.s@bioinsisht.pt.

Meíhores cum primentos,
Margarida Silva
Bióloga

T: {+351} 212 951 588

Lflild:N$ SãlP lòiïll i'jÁïUí?E +1151 ?1ì 951 5S8 wtâ.$r.bioinsìgif-p{ anlagbldinsight,pt
Este e-mail e as informações nele contidas são confidenciais e destinados apenas para uso do{s} destinatário{s}; a divulgação ou
cópia é estritamente proíbida. Se não é o destinatário, por favor notifique o remetente imediatamente.
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l\i[anqarida Silva

De:

Enviado:
Para:

Cc:

Assunto:

Anexos:

Margarida Silva

30 March 202214:04
qahr.sretc@ gov-madeira.pt; d i retor.drt@ gov-madeira.pt

Helena Coelho

Pedido de cedência de informação para elaboração do Estudo de lmpacte Ambiental da

Ampliação da Piscicultura Offshore ao largo da Ribeira Brava - Madeira

Áreas de concessão.kml

Exmo. Senhor Presidente,

A Bioinsight encontra-se a ciesenvoiver ç Eçtudo tle in:c;;ctt Aiv:i;;citt;i 1[iA] iJ'r Ai;:pliaçao da Piscicultura Cffshore na

,r;ÌeCei;.a pãra a emoÌ.esa AQUÀ3A.I,A - Socieciade'Ce Àç:.i;r:i;iìi;,:.-, di.r,q !iha: Lr,*;.

A .r;--;.,,t+',"r lnrrliz:-ca :n lercn rle Rihoíra Rrrrir ; É.íJíì nr+iini ai:t arrs'lr :!.ii !:riÌrìrf,niê i;ì ç+ enc.nntfam inçtaladaS nO lOCal
.-.. :ji:.-ull*: a ìu!Lj.al

20 .iauias, prelandenclo-se a sua arnplíação em núrnl;'o cle j:uia:. [ra anexc e nvia-se a lccalização das duas áreas que

*sìão concessionadas à eÍ*presa AQUA3AIA - Sociedaie ije Aeiurai*liura d;:s ll!',a: Lila, e que serão al'/o de tlA.

lijcr ârflbiio deste tlA, virrros 1.rur esLe rrreiú suiiuiLar túdã d ii;Íirr'ri':açËio ieievãril;, r.elacionada soü] o turismo, que psssa

consiituir alguma condiciçnante ao <Ìvâíìçci deste projetc- no;'ilsa'iar,':enle:

o lniciatívas;

o Pi.ojeios e/ou atividades com declaração de inieresse parã u^ iç;'isnri; tie área de estudo.

Caso exista outra inforrnação considerada releìrãnt€ neste cünieliia, soliciïamos que seja identiíicada e rernetida' Da

rflesma forma, se existÍr ínícrrmação em formato ciigiiai, sclicita''r;os ciue a n]es!'nã nos seia foi'necicja"

Agradecemos desde já a atenção dispensada e aguarclanrcs uma respirsia .Õm a n:aior brevidade possiv'el. Esta poderá

ser enviada para o enrail helena.c@bioinsight.pt e marearida.s@bioinsight.pt.

Melhores curïlprimentos,
Margarida Silva

Í: (+351) 212 951 588

: r-;rì:!,f",:'. .-,::ti' ::;-:'i ;,;i?l::ii: .:)5.1 jiI 151 ïi rir'!',!.iriÕr!l:,:l.,ìi.ii :.tl:iÌfiúb:"i4r,iqhí,Oi

Esie e-mail e as informações nele contidas são confidenciais e destìnados apenes pâia uso dois) destinatário{s}; a divulgação ou

cópía é estr,tamente proibida. Se não é o destÍnatário, por favor notiíit1ue o rernetente itneo'iatanrente'



Margarida Silva

De:

Enviado:
Para:

Cc:

Assunto:

Sinal. de seguimento:
Estado do sinalizador:

Elsa Maria dos Santos Fernandes <elsa.fernandes@reitoria.uma.pt>
28 April 20221911
Margarida Silva

Manfred Josef Kaufmann
FW: Pedido de cedência de informação para elaboração do Estudo de lmpacte
Ambiental da Ampliação da Piscicultura Offshore ao largo da Ribeira Brava - Madeira

Dar seguimento
Concluído

)
)
)

)

)
)

)

)

Categorias: Categoria vermelha

Cara Dra. Margarida Silva,

Abaixo a resposta do Prof. Manfred Kaufmann a Vossa solicitação

Com os meus melhores cumprimentos

Elsa Fernandes
Vice-Reitora Universidade da Madeira
Vice-Rector Uni of Madeira

De : M a nfred Josef Ka ufma nn <mj. kaufmann @staff. uma. pt>
Enviada:28 de abril de2O22t7:49
Para: Rosa Helena Arnaut Mota Henriques de Gouveia <rosa.gouveia@staff.uma.pt>
Cc: Elsa Maria dos Santos Fernandes <elsa.fernandes@reitoria.uma.pt>
Assunto: Re: Pedido de cedência de informação para elaboração do Estudo de lmpacte Ambiental da Ampliação da
Piscicultura Offshore ao largo da Ribeira Brava - Madeira

Exma. Senhora Presidente da FCV,

Professora Rosa Henriques de Gouveia,

após leitura atenta do solicitado pela Bioinsight, informo o seguinte:
- Na área envolvente foram observados, no passado, espécimes de uma planta subaquática, Cymodocea nodoso, que é
reconhecida porformar um habitat considerado prioritário (Diretiva Habitats da UE; OSPAR; Bern). Está em revisão um
trabalho submetido a uma revista científica intitulada "A baseline for prioritizing the conservatÌon of the threatened
seagrass Cymodocea nodosa in the oceanic archipelago of Madeíra" do qual sou co-autor e que tenta compÍlar
informação histórica e recente sobre esta espécie para melhor informação de medidas de conservação desta espécie
ímportante.
Um outro trabalho nosso, também faz referência da ocorrência daquela espécie na área envolvente, perto do porto da
Ribeira Brava. O trabalho está acessível no Researchgate: Kaufmann, M., & Maranhão, M. (2017). Environmentol
monitoring of a seagross bed at the south coast of Madeiro lsland.3rd European Conference on Scientific Diving;
F u n c h a l, M a d e í ra. htto s : / / d oí. o r s / I0. 13 \4O / RG.2.2.227 29 .7 53 63

:
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--.ú(1.í:
UNIVERSIDADc, da tulADElRA



- Um outro habitat prioritário (Diretiva Habitats UE; Natura 2000) tem sido observado na área do Parque Marinho do

Cabo Girão, tambem adjacente à área concessionada, que são fundos de maerl ou rodólitos (diversas espécies de algas

vermelhas calcárias). Os trabalhos foram desenvolvidos por colegas do Observatório Oceânico da Madeira e os artigos

científicos são os seguintes:

Ribeiro, C., & Neves, p. (2020). Habitat mapping of Cabo Girão Marine Park (Madeira island): A tool for conservation and

management . lournal of Coostot Conservotion, 24(21, ZZ. httos'.//doi.ors/1A,1AO7 /sLt852-A79-O0724-9

Neves, p., Silva, J., Peõa, V., & Ribeiro , C. (2O2L). "Pink round stones"-rhodolith beds: An overlooked habitat in Madeira

Archipelago. Biodiversity and Conservation httos:/ldoi ors/1O.10A1ls10531 1-A2257-2

Espero que esta informação possa servir para responder à solicitação.

Com os melhores cumprimentos / VMth kind regards

:],,|:nt'*o 
K.aufmann

Associate Professor, Biological Oceanography
Univcrsíty of Madcira, Faculty oí Lífa Scrences

Marine Biology SÌation of Funchai, Cais do Cawâa
9000-107 Funchal / Madeira Ísíand/ Portugal
Phone: +351 291 700 360
mi. kaufmann(Ôstaff . uma. Pt

wlwv. mphvtolab. pt

-rÍllr..
LJillYEfiSPAlE da I'|ADÉIRA

Associated researchcr of CIIMAR/CIMAR - lnterdisciplinary Centre of Marine and Environmental Research, University of Porto

ïerminal de Cruzetros do Porto cÍe Lelxoes
Av. General Norton de Matos s/n
4450-2OA Matosinhos, Porttrgal
email : mkaufnnÉon1@E{ mat. uP=g!

www.ciimar.up. pt

:, .,,; i:::;"
II

cll-ftrEf
êÍ i-..;:.È

.Ì..-- : s.r-

Member of the Ocean Observatory of Madeira - OOM
Observatório Oceânico da Madeira
Edificio Madeira TecnoPolo, Piso 0
Caminho da Penteada
9020-105 Funchal
htto://oom.arditi.pt
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De: Margarida Silva <margarida.s@bioinsight.pt>
Enviado: 30 de março de 2022 13:55
Para: website - gabinete de informática <website@mail.uma.pt>
Cc: Helena Coelho <helena.c@bíoinsisht.ot>; Ana Grácio <ana.g(ôbioinsight.pt>
Assunto: Pedido de cedência de informação para elaboração do Estudo de lmpacte Ambiental da
Ampliação da Piscicultura Offshore ao largo da Ribeira Brava - Madeira

Exmo{s). Senhor{es),

A Bioinsighi encontra-se a desenvolver o Esiudo cie íinpacie A:-;riiieniei iiiAi cia Anrpliaçà.o cla Pisciculiura
Offshore na Madeira pãra a empresa AeUABAIÀ - Socieciacle rie Acyi;acuitura cias lihas Lcla.

A Píscicultura localiza-se ao largo cja Ribeira Brava, a 600 nrerros da cosia. Aiualrnente, já se encontram
inslaladas no local 20 jaulas, pretendendo-se a sua ampliaçãa em núrnero de jaulas. Im anexo envia-se a

localização das duas áreas que estão concessionadas à empresa AI:ìUABAiA - SociedacÌe cie Aquacultura
das llhas lcla, e que serão alyo de ElA.

No âmbito do fi,A, vimos por este meio solicitar informação que possá constíÌuii' algurna condicionante
ao avanço desÌe projeto, nomeadamente:

. Presençê de fauna e flora com estatuto de conser,ração desfavor-ável;

. Dados sobre avistamentos de especies de fauna nrarinha na área de estudo e envolvente;

. Estudos/projetos de caracterização dos sìstemas ecológicos marínhos, que tenham sido
desenvoÍvÌdos {ou em cÍesenvolvimento) na área envoívente.

. Relatos de interações entre instalações de piscicuitura oífshore e o lobo marinho, na ilha da
Madeira {e.g. Ribeira Erava}.

Caso exista outra informaçãa considerada reievante nesie coirtexto, soiicitamcs qr-re seja icieniificada e

remetida. Da mesma forma, se existir informação em forlnato dÍgital, solicitarnos que a mesma nos seja
fornecida.

Agradecemos desde já a atenção dispensada e aguardamos uma resposta com a maìor brevidade possível.
Esta poderá ser enviada para o email helena.c@bioinsight.pt e margarida.s@bioinsight.pt.

Melhores cumprimentos,
Margarida Silva
Bióloga

T: (+351) 212 951 s88

3
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Marqarida Silva
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De:

Enviado:
Para:

Cc:

Assunto:

Anexos:

Margarida Silva

30 March 202213:56
info@mail.uma.pt
Helena Coelho; Ana Grácio
Pedido de cedência de informação para elaboração do Estudo de lmpacte Ambiental da
Ampliação da Piscicultura Offshore ao largo da Ribeira Brava - Madeira
Áreas de concessão.kml

Exmo(si. Senhor(es),

A Eioinsight encontÍa-se a desenvolver o Ëstucio de lmp*cte Anrbíental {EÍAi cia Arnpliação da Piscicultura Offshore na
Madeira para a emprera AQUABATA - Sociedade cie AquaclrÌiura d:s tíhas lda.

A Piscicultura localiza-se ao largc da Ribeir"a Srava, a 600 metros cia costa. Atualmente, já se encontram instatadas no local
20 jauÍas, pretendendo-se a sua amplíação em núrnero de jauÍas- Ern anexo envia-se a [ocalização das duas áreas que
estão concessíonadas à empresa AQUABAIA - Sociedade de Aquacultura das llhas Lda, e que serão alvo de EtA.

No âmbíto do ElA vírnos por este rnelo soÍicitar Ínformação que possâ constituir alguma condÍcianante ao avanço deste
projeto, nomeadamente:

. Presença de fauna e fÍora com estatuto de conservação desíavoráve!;
r Dados sobre avistamentos de espécíes de fauna marinha na área de estudo e envolvente;
r Estudoslproietos de caracterização dos sistemas ecológícos marinhos, que tenharn sido desenvolvidos (ou em

desenvolvÍrnento) na á rea envolvente.
r Relatos de interações entre instalações de piscicultura offshore e o lobo rnarinho, na ílha da Madeíra {e.g. Ribeira

Brava).

Caso exÍsta outra informação consíderada refevante neste contexto, sotícítamos que seja identíficada e remetída. Da
mesma forma, se existír informação em formato digital, soÍicitamos que a mesmâ nos seja fornecída.

Agradecemos desde já a atenção dispensada e aguardamos uma resposta com a maior brevidade possírel. Esta poderá
ser enviada para o email helena.c@bioínsíght.pt e margarída.s@bioínsíght.pt.

Melhores cumprimentos,
Margarida Sifua
Bióloga

T: {+351} 212 951 s88

INç F P frt ilÂTLI +351. 2l; 951 58S'*v$Fr.btoiÍì5i€ht.pr iífâgbioiarighf.pÌ
Este e-maíl e as informações nele contídas são confidenciais e destinados apenas para uso do{s} destinatárÍo(s}; a divulgação ou
cópía é estritamente proibida. Se não é o destÍnatário, por favor notifique o remetente imediatamente.
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AQUABAIA PROJECT

eallocation of
and installati

a Floati g Cage Farm and suppl
f new 2 floating cage farms

Site: Off the coast of Ri eira Brava
(lVl adeira Portugal)



b o C i n offili,MARtNr l: ^n
AQUABAIA P ROJE

sumptions:
10 working hours ldaV;
6 working days/week;
4-5 weeks buffer due to bad weather;
I week rest period over 2 months continuptive onsiteworking;

Team A (Marine Operations): 4 technician$;

Team B (Land Operations): 3 technicians;
Distance harbour/rnarine site: FARN4 l-=0,S5 n.m,- FARM 2=t,t n.rR. * FARM 3= 1, n.m.;

The support vessels must be dímensioned and equipped as described in the encl

In additional to the Têam A, all the marine operations will be carry out by proper

and completed with crew;

minimum requirem€nts;
rk cdtarnaran equipped wìth winch and cr

ln additional to the Team B, all the land operations will be supported by 2 local and equipped with Broper all-terrain

forklifts;

)isclaimer: the below work schedules and relative Gantt-charts have to be considered as a preliminary indication and can be

;ubjected to variation or modification indipendent by the supplier,
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Cage Farm Simulation A

New floating cage farms t 4 x O33tm + 16 x Q22m
bqdiriotti 'mannre r

Week

ACTIVITIES

INTRACT

N on

Contract Fìnalization

Advance

IGINEERI NG

L6 x aZ2m + 4 x a33m CAG E PRODUCÍ|ON

+4 MOORING GRID PRODUCTION

ANSITTIME Panial D,elive

OORING PRE.ASSEMBI.ING FARM 2.3

OORING LINESASSEMBTING FARM 2.3

OORING GRIDASSEMBTING FARM 2-3

IIDTE ROPE FARM 2-3 24un
rGE Zlm FARM 3

IKERTUBE + BIRDNETSUPPORT ZIM FARM 3

rGE 33mASSEMBIING FARM 2

{KER ruBE + BIRDNET SUPPORT 33M FARM 2

GETOWING and FIXING TO GRID FARM 2-3

tv
IFFER

PROJECT PREPARATION TOT

ONSITE ACTIVIÏIES TOT

39i4037igev33zgi3o27i28242322
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bodinotti MARTNE.-

Cage Farm Simulation B

New floating cage farms z 4 x 033m + 16 x Q22m
Full Reallocation cage FARM I

Week
4476442i43

I
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37gsi se

TEAM A
Rest pariod
(1week)
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Rest period
(1week)
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Advance
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+4 M(X)RNG GRID PRODUCTION
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)ORING PRE-ASSEMBLING FARM 2-3

)ORING LINESASSEMBLING FARM 2-3

)ORIN6 GRIDASSEMBTING FARM 2.3
IDLE ROPE FARM 2-3
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)ORING GRID DISASSEMBTING FARM 1

)ORING LINES DISASSEMBUNG FARM 1

]ORING PRE.ASSEMBTING FARM

)ORING TINESASSEMBTING FARM 1

]ORING GRIDASSEMBLING FARM 1
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RM 1 CAGE RETURN
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IKER TUBE + BI RDN ET SUPPORT 22M FARM 3

GE:ÌIm ASSEMBUNG FARM 2

IKER ruBE + BIRDNFT SUPPORT 3:KN FARM 2

,GETOWING and FIXING TO GRID FARM 2-3
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Grid Pre-assembling
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Cage Towing
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ROV lnspection
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Badinotti Chile S.p.A
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Project Engineer
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Project Engineer

Badinotti Chile S.p.A
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lndustrial designer
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OUR TEAM

Badinotti Marine is the business unit in charge of anchoring,
engineering, and manufacturing cages. lts value proposition is

focused on the traceability of its processes, experience, and
professionalism.

Badinotti Marine teams are located in chile, ltaly, and croatia.
Badinotti Marine has extensive experience in the construction
of fish farming systems. Badinotti Marine provides proven
turnkey solutions which include both the derivery oí
equipment and services. The unit's strategic activities include
closely monitoring completed project sites to traclr
performa nce of prod ucts instal led.

The Engineering Department is based in puerto Montt (chire)
It counts five experienced member in the field of marine Fish
Farming. lt collects experiences from all the main areas ol
aquaculture development and takes care of all the projects oí
Badinotti Group giving solutions worldwide.
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Memória Descritiva
e Justifïcativa do

Processo Produtivo
Memória descritiva relativa ao projecto de aquiculturÍì para

ampliação na Zona de Interesse para a Aquicultura CGl,

localizada no Sítio da Pedra da Nossa Senhora, Ribeira Brava,

Madeira

AqurbrÍe
Soçiedade de Aquacultura das

Ilhas, Lda.

Morada: Caminho do Cais do Porto Novo no 18, 9100-061 Santa Cruz, Madeira | ÌYIF:

511247 079 | Telemóvel: (+351) 917403 710 | Tel.: (+351) 291 092080 | email:
geral@aquabaia.pt
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1. Identificação do Proponente

1.1. Identificação

Designação social: AQUABAÍA - sociedade de Aquacultura das Ilhas, Lda.

Sede Social: Sítio das Lajes, freguesia de Gaula, concelho de Santa Cruz

Natureza Jurídica: Sociedade por Quotas

Número de ldentificação de Pessoa Colectiva: 511247 079

Constituição: A empresa constituiu-se no dia 30 de maio de 2005, com o objeto de

explorar actividades e serviços relacionados com a aquacultura, actividades de

aquacultura e comercialização de peixe.

Estrutura do Capital e da Sociedade: O capital social é de 5.000 Euros e corresponde

à soma de duas quotas iguais pertencentes aos sócios Ilhapeixe - Sociedade de Peixe da

Ilha, Lda e a José Vasco Femandes de Omelas.

Actividade Principal: A actividade principal da empresa baseia-se na produgão e

desenvolvimento técnico da aquacultura marinha e serviços relacionados, para posterior

comercialização para o mercado regional e exportação.

ClassiÍicação das Actividades Económicas: Segundo a Classificação das Actividades

Económicas Portuguesas, revisão 3, por ramo de actividade, a empresa integra-se nos

seguintes sectores:

03-PescaeAquicultura

CAE Principal: 03210 - Aquicultura em águas salgadas e salobras

l0 - Indústrias alimentares Pesca Aquacultura e Actividades dos Serviços

Relacionados

cAE secundário (l): 10201 - Preparação de produtos da pesca e da aquicultura

I

o



4ó - Comércio por Grosso

o CAE Secundário (2): 46381 - Comércio por grosso de peixe, crustáceos e

moluscos

Licenças pâra o exercício da actividade:

a) Título de Utilização de Recursos Hídricos n" 319. com uma iírea total afeta de 1.206

m2, destinado a uma Piscicultura Flutuante Offshore ao largo do Sítio da Pedra da

Nossa Senhora, Freguesia e Concelho da Ribeira Brava, constituída por 6 jaulas

cilíndricas com 16 mctros dc diâmetro, respectivas amarrações e sinalização, cujo

+i+..ln fni ol..n áe alter-rcãn cnhs,eflrrenfe nrcvendn-se a ocunacão rle uma áfgalltgrv lvr " '- - Í' ,

equrvalente a E.49Erxf , com a instalação de 6 jaulas cilindricas com 12 rnetros de

diâme[ru, 14 jaulas uilíndricas com 20 metros dediârnetro, e 4 jaulas cilíndricas com

33 metros de diâmetro, respectivas amarrações e sinalização.

b) Licença tle Exploração n" I /2008, de uma unidade aquícola destinada à produção de

Dourada (sparus aurata Linnaeus, 1758), Pargo (Pagrus pagrus Linnaeus, 1758),

Goraz {Pagellus bogaraveo Briinnich, 1768), Charuteiro (seriola dumeríli Risso,

1810) e Dourado (.Cor.yphaena hippurus Linnaeus, 1758), localizada no concelho da

Ribeira Brava constitgftlapor seis jaulas circulares çomÌìma capacidadedcprndrrção

de 40 toneladas cada, e por urna unidade de apoio em terra localizado no Parque

Empresarial da Ribeira Brava - registo na Direção Geral clas Pescas e Aquacultura

sob o número 1864.

1.2. Breve Apresentação

Numa tentativa de combater as populações marinhas selvagens em decréscimo

evidente e para suster a procura mundial de pescado e derivados, nas últimas décadas,

observou-se um aumento consideúvel daprodução de produtos aquícolas (Diana, 2009;

FAO, 21l2;Josupeit, 2016). Dados de 2015 indicam que o consÌrmo mundial depescado

per capita duplicou, passando de uma média de 9,9 kg na década de 1960 pata 20,1 kg

2



em 2015, dos quais 10,6 kg (52,7%) provém da aquicultura e 9,5 kg (47,3%) dapesca de

espécies selvagens (Josupeit, 2016).

Na Europa, a produção aquícola representa cerca de 207o do consumo de pescado,

obedecendo a noÍïnas rigorosas em termos de qualidade, sustentabilidade e proteção do

consumidor (Josupeit, 2016). A excelente qualidade dopescado constitui uma vantagem

competitiva para aprodução aquícola da Europa.

É neste contexto de competitividade, inovação e crescimento que o proponente se

insere' A empresa "Aquabaía - Sociedade de Aquaculnra das llhas, Lda." foi constituída

em 2005 visando a produção e comercialização de produtos de aquacultura. O objectivo

primordial passa por satisfazer as necessidades do mercado regional, aumentando assim

a oferta depescado fresco no panorama local, reduzindo, em consequência, a dependência

de pescado proveniente de outras partes do globo. Numa perspectiva posterior, a

trajectória de crescimento passa, nurna primeira fase, por ser urna referência a nível

regional no fomecimento de pescado fresco, e posteriormente numa segunda fase, pela

expansão para outros mercados, quer a nível nacional quer a nível intemacional.

2. Descrição da Actividade da Empresa

No contexto regional, o Plano de Ordenamento para a Aquicultura Mariúa da

Região Autónoma daMadeira (POAMAR), instituído e aprovado pelo Govemo Regional,

através da Resolução n.o 1025,2016, "(...) constitui um instrumento de apoio ao

desenvolvimento da actividade da aquicultura marinha regional, através da seleção de

áreas mais apropriadas, designadaspor Zonas de Interesse para a Aquicultura (doravante

ZIA), e do seu ordenamento a médio prazo", cujo resultado originou a seleção de iíreas

de maior potencial para a piscicultura marinha na região, com base em critérios físicos e

ambientais.

2.1. Exploração Aquícola

O crescimento do sector verificado ao longo dos anos ocorreu na direção da

produção de espécies com valor comercial substancial, em jaulas flutuantes, existindq

-t



atuaiÍnente, três ernpresas na Madeira que se dedicam a sste ramo. É neste contexto que

a Aquabaía se insere, exercendo a sua actividade através dapiscicilltura, i.e., produção de

peixes em cativeiro, de dourad a\sparus aurata Linnaeus, 1758) em 6 jaulas flutuantes,

no sítio da Fedra da Nossa Seúora, Ribeira Erava, entre o Cais da Ribeira Brava e o

Calhau daLapa,mais exactamente na ârea CGl (Figura i). Estas distam cerca de 1000

metros do Cais da Ribeira Brava e cerca de 400 metros tlo porrto nrais póximo à costa.

rorÍ oo TL

üË
I

i

ì

Figura 1. Localuação e disposição das 6 jaulas flutuantes na área CGl, Ribeira Brava,

cuja informação consta no TllRH, Licença n.o 319, atnbuído ao proponente.
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2.2. Tipologia das Jaulas e Layout do Sistema

A seleção do tipo de jaulas depende essencialmente das características do local

onde serão implementadas, no entanto, existem outros fatores ater em conta, tais como o

custo inicial, tempo de vida útil, custos de manutenção e facilidade de operação

(Beveridge,2004; Scott & Muir, 2004).

A classificação de estruturas flutuantes utilizadas pela indústria piscícola paÍa

produção de pescado depende, essencialÍnente, da natureza da estrutura, podendo ser

flutuante, semi-submersível ou submersível, e também relativamente às características

estruturais, podendo serrígida ou flexível (Beveridge,2004; Scott & Muir, 2004).

Em relação às jaulas exploradas pela Aquabaía, estas são flexíveis do tipo

flutuante, modelo Oceanflex 3151602 (Figura 2), de polietileno de alta densidade (do

inglês High-Density Polyethylene - HDPE), fabricadas pela Fusion Marine Ltd e

montadas pela Kames Fish Farming Ltd, particularmente deseúadas para explorações

aquícolas em águas profundas e expostas, capazes de suportar condições marítimas e

climatéricas extremamente adversas.

Figura 2. Esquema exemplificativo de uma jaula, onde é visível os elementos conexos a esta,

nomeadamente a rede, as bóias e os cabos que interligam estes componentes fFonte: Kames Fish
Farming, Ltd.).

Relativamente aos elementos constituintes das jaulas, estas possuem 16 m de

diâmetro, constituídas por 2 tubos de flutuação, unidos pelas bases dos prumos em 24

pontos. No topo dosprumos existe uma varanda que percorre o perímetro dajaula. A rede

dajaula é presa nos cabeços localizados no topo de cadaprumo e também na base desteg
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senda esta última efectuadade forma alternada. A rede de pássaros, que cobre todaajaula

e evita a predação de pescado por parte de aves marinhas, é iguaimente presa nos cabeços

no topo dosprumos. Em adição, esta rede possui um flutuadorno centro da jaula para

conferir forma à rede e impedir que esta pouse sobre a superfície da água. Nos tubos de

flutuação, existem também passadiços de modo que os trabalhadores possam executar as

suas tarefas nuÍna plataforma horizontal e estável. lgualmente instalado nos tubos estão

anéis ou 'stoppers' em seções pré-consignadas para o efeito, cujo intento é impedir a

oscilação hoúontal dos cabos de amarração que fixam as jaulas aos anéis subaquáticos

(Figura 3).

HântfaÌl

Radal Bas€s

Varanda

Prumo

Base
Jur?€trrÊl
sd í+

JtmÍpeÍ

Figura J. Corte transversal de uma secçâo da jaula na zrna

das bases, onde é visível a configuração e interügação entre

os vários constituintes (Fonte: Kames Fish Farming, Ltd.)

O sistema de jaulas flutuantes é constituído por vários sub-sistemas, todos

interügados que garantem a integridade estrutural da exploração aquícola. Todas as jaulas

possuem cabos que as ligam aos anéis subaquáticos que, na sua essência, são estruturas

em aço maciço que estabelecem a ligação entre as jaulas e as âncoras. Os anéis existem

por toda aírea, quer na periferia quer no centro do sistema. Directamente sobre cada anel

à superÍïcie e ligadas a estes encontram-se bóias, que conferem flutuabilidade ao sistema

e igualmente sinalizam alocalu;ação do mesmo, que por sua Yez estão interligadas entre
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si através de cabos anel-anel. A imobilidade e estabilidade do sistema é garantidopor um

sistema de âncoras. Estas estão interligadas a todos os anéis periféricos (somente) através

de um cabo que liga os anéis às correntes conexas às âncoras (Anexo I e 3).

2.3. Processo Produtivo

Na medida em que o modelo de exploração da Aquabaía baseia-se ern adquirir

alevins, Le., indivíduos juvenis, a uma matemidade, o modelo de produção assenta na

utilização da mesma jaula para cada ciclo ou lote introduzido, ocorrendo mudanças de

rede de uma forma gradual e progressiva, nulna perspectiva de aumento da malha da rede,

da mais pequena para a maior, por forma a ir de encontro com o crescimento verificado

pela biomassa ao longo dociclo deprodução. Aalimentação segue igualmente uma lógica

de natureza progressiva, começando-se com alimentação manual com ração de

granulometria mais pequena e terminando o ciclo deprodução com alimentação mecânica

com ração de granulometria maior.

Por conseguinte, o processo produtivo desenvolve-se ao longo de vários meses,

possuindo idiossincrasias próprias do local de produção e da estratégia da empresa, cuja

sucessão deeventos ocorre deacordo com o seguinte:

l- Aquisição de alevins e transporte

O processo produtivo inicia-se aquando da aquisição de alevins. Estes são

adquiridos a matemidades especializadas, tanto nacionais como estrangeiras, com um

peso médio de cerca de 5 gr, em lotes de 200.000 indivíduos. A biomassa é transportada

em viaturas com tanques providos de um sistema de arejamento da água (e.g. no caso da

matemidadeFerme Marine du Doúet, é utilizado um camião com 8 tanques, com 25.000

indivíduos/tanque), sendo o transporte efectuado desde a matemidade até ao Porto de

Lisboa, onde embarca num navio-cargueiro rumo à Madeira. Ao longo dotransporte os

níveis deoxigénionostanquessão monitoúadospelomotorista daviatura, demaneira a

garantir que se encontra dentro de níveis considerados adequados. Por forma a mitigar a

contaminação da água pelos produtos de excreção, é instituído um período de jejum nas

24h anteiores ao transporte e ao longo deste.
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2- Pró-cngorda e engorda

A entrada dolote na exploração dáinício à fase depré-engorda. A jaula é deslocada

ao Cais da Ribeira Brava para receber o lote, regtessando ao seu fundeadouro após a

descarga. Nesta fase, a biomassa dá entrada numa rede de malha pequena devido ao

tamaúo redirádo dos indivíduos. A alimentação que decorre nesta fase é efetuada

manualmente.

A fase de engorda inicia-se quando os peixes atingem 40 gr sensivelmente,

prolongando-se até a biomassa atingir o peso comercial, idealmente a rondar as 350-400

gÍ. No entanto, as capturas incidem sobre pescado cujo peso varia entre os 300-600 gr,

Em que a variação decorre daprópria dispersão originária ao longo do ciclo de produção

e tarn}én das necessidades do mercaclo (e.g. pcdido ocnsional de um cliente). Nesta fase,

a alimentação inicia-se rnanualmente sendo que posteriormente transita para uma

alimentação mecânica após a biomassa atingir pesos médios a rondaros 100-150 gr.

0 ciclo deprodu$o termina com apessil integral de todaa biornassa" onde esta é

erpedida de açordo com as necessjdades dos respectivos clientes- 4 p**"n é efectuada

manualmente (Figura 4) e o abate da douradaprocessa-se por frio, nulna mistura de água

e gelo, causando a morte por choque ténnico, garantindo que o produtochega ao cliente

nas melhores condições de conservação a salubridade.

Figura 4. Pesca efectuada por um mergulhador e quatro marinheiros. As

caixas são preenchidas com peneiros de 20/30kg até se encontraÍem cqn a

quantidade adequada de pescado (Fonte: foto do proponente).
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2.4. Processamento e Escoamento

Após a captura, o pescado é enviado para a fábrica da llhapeixe, SA., para ser

processado de acordo com os diferentes pesos. O processamento e embalamento é

efectuado com recurso a uma máquina que pesa cada indivíduo e separa-o de acordo com

categorias depeso pré-definidas, designadamente e de uma forma genérica, nas categorias

2001300 gr,3001400 gr,4001600 gr, e 600/up.

Posteriormente, cada indivíduo previamente separado é colocado na respectiva

caixa, onde uma pequena quantidade de gelo é colocada sobre o pescado por forma a

manter no melhor estado de conservação possível. De seguida, as caixas são expedidas

aos mais variados clientes.

2.5. ProduçãoAnual

A produção aquícola regional apresenta dificuldades inerentes às idiossincrasias

da Madeira, sobretudo a circunstância de ser uma região insular, em que os custos de

transporte aumentam significativamente os custos de produção. Concomitantemente, a

dourada é uma das principais espécies de aquacultura produzidas mundialmente, cuja

oferta é elevada e onde uma parte substancial da mesma provém de mercados com custos

de produção inferiores, que baixam consideravelmente o preço do produto, como é o caso

da Grécia ou de países terceiros como a Turquia.

A Aquabaía, no seio deste mercado extremamente competitivo e global, tem

tentado primar pela qualidade, numa tentativa de se diferenciar de outras produções.

Actualmente, a produção anual ronda as 240 toneladas.

3. Descrição do Projeto de Ampliação

A aquicultura constitui uma importante altemativa às formas tradicionais de

abastecimento de pescado, sendo considerada um setor estratégico pela Comissão

Europeia, pelo Governo da República e também localmente pelo Govemo Regional. Esta

atividade para além de contribuir para a segurança alimentar, tem um papel vital na

criação de emprego e no desenvolvimento das comunidades costeiras e sua resiliência
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econóÍnica (Josupeit, 2016)" Várias peças legislativas e apoios à actividade das empresas

têm sido lançados por forma a adaptaras mesmas a um mercado em constante evolução,

cujos aumentos de produtividade, acesso aos mercados e mão-de-obra cada vez mais

qualificada são essenciais para manter as empresas competitivas.

Assim, de acordo corn a Portaria n.' 27912017, são instruídos nos pontos

subsequentes, os elementos relativos ao estabelecimento dos equipamentos nu rIEr,

infraestruturas conexas a instalar, assim como deprocedimentos e noÍmas a adoptar como

parte integrante da Ampliação da Fiscicultura da Ribeira Brava, Madeira.

3.tr. Justificação da Ampliação

Ao longo de vários anos em actividade contínua, a Aquabaía demonstrou um

crescimento sustentado, cujo sucesso do investimento levou o proponente a apostar num

novo projecto de ampliação da Exploração Aquícola da Ribeira Brava- No entanto, a

segunda década deste seculo tem sido marcada pot uÍna crise {ïnanceira profunda.c$as

repercussões fizeram-se sentir na Europa, Asia e restantes partes do globo. Em Portugal,

essa situação levou o país a um resgate financeiro depois da dívidapúbüca atingir níveis

incomlnrtáveis. Sob a forrna do Programa de Assistência Económica e Financeira

(pAEF), o país e vários bancos portugueses foram alvo de intervenção financeira, por

forma a manter o financiamento à economia portuguesal. Após vários anos de restrições

urçamentais, a situação cconómico-finaneeiro é mais favoníveln em que a restituição da

confiança no sistema bancário ç o tlcçrcs{,'irlu da tlívida pública são elemeutos

furdarnsutais ao investimento privado.

Neste contexto e no decorrer da actividade económica. apesar do descrito

anteriormente, a aquacultura continua a ser um sector em crescimento nítido, sendo que

a Região Autónoma daMadeira detémum grande potencial para o desenvolvimento desta

actividade (Tones e Andrade,2010). Para além de condições físicas e ambientais de

excelência, como temperatura média do mar, mais elevada do que na Europa Continental

(médias mensais entre os lSoC e os 24oC), salinidade estável (entre 36.60/oo e 36.8%o) e

ondulação na costa Sul fraca a moderada, a Madeira dispõe aindade uma maternidade e

centro de investigação, quadros técnicos qualificados, boas acessibilidades terrestres e

I Fontç: Banco de Portugal e PORDATA
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infraestruturas portuárias, constituindo, portanto, um hub de desenvolvimento nesta área

(Torres e Andrade, 2010).

Assim, e em linha com o anterior, é com naturalidade que a Aquabaía mantém as

perspectivas decrescimento, ambicionando a ampliação há algum tempo projectada, com

o objectivo de aumentar a produção de dourada e introduzir uma linha de produção de

charuteiro e potencialmente de dourado, indo de encontro ao aumento da procura e

diversificação da oferta. A ampliação da piscicultura surge assim da necessidade de

responderàs necessidades domercado e cumprir com as disposigões doPlano Estratégico

para a Aquicultura Portuguesa (2014-2020) e do Programa Operacional da Região

Autónoma da Madeira Q\l 4-2020).

Por conseguinte, no quadro estratégico de desenvolvimento definido pela empresa,

os seguintes pontos constituem objectivos globais doprojecto:

a. Aumentar a capacidade de produção da empresa;

b. obter economias de escala com o aumento da capacidade instalada;

c Racionalizar as matérias primas e a mão-de-obra;

d. Tomar a RAM autossuficiente no que conceme ao consumo depescado;

e. Ser uma referência regional e nacional na produção de dourada.

3.2. Implementação e Caractenzação da Ampliação

O projecto em estudo contempla duas situações distintas, ambas situadas na área

CGl, de acordo com o seguinte:

a) Ampliação da exploração aquícola já existente, para aumento de produção de

dourada, com a introdução de 6 jaulas de l2m de diâmetro e 14 jaulas de 20m

de diâmetro (Tabela 1);

b) Instalação de 4 jaulas de 33m de diâmetro para produção de charuteiro e

potencialmente de dourado (Tabela l).
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Tabela I - Resumo do número de jaulas existentes e a instalar, e produção prevista

Número de
' :: jaaBrs Çiaula (u) Ton/ Totil

ieüll (fonrfiaües)

Situação actraa!

d20t7\
6 l6 40 240

Previsto com a Arnpliação
ma CGI

Total

14

6

4

24

20

t2

33

60

l0

80

840

60

320

1228

para qualquer uma das espécies, de pequeno ou grande porte, o método a utilizar e

a compra de aievins às maiemiúarJes especi aiizadas nacionais i;u csiiangciias E a ciigr:rú,;t

efetuada em sistema absrto e intensivo. Este sistema implica que a circulação de água é

permanente s não contÍolada, e que a alimentaçãr, fuffrcúida ú exülusivatuertte à base de

râçõÕs.

As jaulas de 12 metros serão üilizadas para a pré-engorda cie dourada. Os alevins

são solocados nestas jaulas, sencio posteriormente transferidos para as jaulas de maior

diâmetro. Este processo permite reduzir os custos de transporte dos juvenis, já que é

possível transportar mais peixes por transporte. Permite também, consequentemente,

melhorar a gestão dos stocks.

As jaulas de 2ü metros serão utilizadas para a engorda de dourada. Os lotes são

transferidos das iaulas de pré-engorda para estas jaulas após atingirem ceÍca de 40 gr de

peso médiu, urtde pemranecem atê ao fim do ciclo de produção.

As jaulas de 33 metros serão utilizadas na produção de charuteiro e potencialmente

de dourado, por serem espécies que atingem tamanhos consideraveis e necessitam de

maior volume de água. Assim, garante-se a separação física das diferentes produções,

onde uma exploração foca-se na produção de dourada e outra na(s) espécie(s) de maior

porte, fazeudo também parte de uma iniciativa de reduzir a carga de patogéneos na zona

de produção e transmissão de doenças a áreas vizinhas.
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3.2.1. Tipologia das Jaulas e Layout do Sistema

As jaulas a instalar serão selecionadas de acordo com o descrito previamente,

nomeadamente consoante as características do local, custo, tempo de vida útil e facilidade

de operação, variando de acordo com o modelo deprodução da(s) espécie(s) a produzir.

A Aquabaía iú empregar dois tipos dejaulas na exploração que visa a produção de

dourada e outro tipo de jaula que visa a produção de charuteiro e potencialmente de

dourado. A empresa a instalar os novos sistemas sení a Kames Fish Farming, Ltd., cuja

experiência, coúecimento e reputação estão bem estabelecidos no sector, estando

envolvidos naprodução e instalação de diversos sistemas de jaulas na Grécia, Escócia e

na Madeira com a instalação daPiscicultÌra na Baía d'Abr4 Caniçal.

a) Jaulas para a Produção de Dourada

Na medida em que o modelo de exploração da Aquabaía baseia-se em adquirir

alevins a uma maternidade, as jaulas possuem dimensões distintas de modo a albergar

indivíduos de tamanhos distintos. As características das mesmas e equipamentos conexos

decorrem essencialmente das particularidades do local, no entanto, dada a experiência

que existe a produzir na ârea e considerando os conselhos técnicos da entidade

responsável pela instalação, foram considerados vários aspetos com características

d iferentes d as jaulas ut ilizad as actualmente.

As jaulas serão flutuantes, flexíveis, mantendo as características das actuais, de

polietileno de alta densidade (do inglês High-Density Polyethylene - HDPE)por forma a

suportar condições climatéricas e marítimas adversas. Assim, serão utilizados os

seguintes tipos de jaulas:

Jaulas de pré-engorda, Modelo Aquaflex 2501602:6 jaulas de 12 metros

de diâmetro.

Relativamente aos componentes das jaulas, estas possuem 12 m de diâmetro,

constituídaspor 2 tubos de flutuação, unidos por bases em l6 pontos (Figura 5).

a
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Í tgurs ). tsquema exempiiiicaiivo das jauias ie iZm ;ie

diâmetro (Fonte: Kames Fish Farming, Ltd.).

A constituição das jaulas sera muito semçlhante ãrs actuais de 16 metros, com 4

pontcs de amarração, cada qual constituído por dois cabos que fi.ram a jaula no local pré-

destinado, tubos de flutuação e respectivo passadiço sobre estes para dar espaço de

trabalho aos funcionários, entre outras caracteÍísticas descritas previamente'

Jaulas de enqorda. Modelo Oceanflex 3151602:. 14 jaulas de 20 metroso

de diâmetro.

I

Figura ó. Esquema

exemplificativo das

jaulas de 20m de

diâmetro (Cardia &
Lovatelli, 2015 ).
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A constituição destas jaulas será semelhante às de 12 metros, mas com diferenças

que corespondem ao próprio tamanho (Figura 6). Serão fixas em 4 pontos de amarração,

cada qual constituído por três cabos, tubos de flutuação de maior diâmetro e espessura,

por forma a dar mais sustentabilidade à estrutura por si só mais pesada e robusta,

respectivo passadiço sobre os tubospara dar espaço de trabalho aos funcionários, segundo

o qual sená altemado por forma a que as zonas de amarragão estejam livres, entre outras

características cuja configuração permanece idêntica ao exposto anteriormente.

A instalação do sistema de jaulas adicionais às existentes será efectudo

aproveitando as estruturas existentes, estendendo a exploração para Este para o interior

da CG I , com a configuração de duas fileiras de jaulas paralelas à linha de costa (Anexos

2e4).

b) Jaulas para a Produção de Charuteiro

Relativamente à produção de charuteiro, a lógica será idêntica à dourada no sentido

de aquisição de alevins para a exploração, utilizando o seguinte tipo dejaula:

Jaulas de engorda, Modelo oceanflex 400/602:4 jaulas de 33 metros de

diâmetro.

O

t

,)

A instalagão destasjaulas e do respectivo sistema de amarrações será inteiramente

novo e independente do sistema existente. Estas terão 33 metros de diâmetro, com 4

pontos de amarração, em que cada um destes pontos tení 3 cabos que ligarão a jaula a

cada um dos anóis subaquáticos. Os elementos constituintes serão idênticos ao descrito

previamente, sendo, no entanto, maiores dada a dimensão dasjaulas.

Considerando o sistema no seu todo, este está previsto ser instalado no eixo O-E,

no interior da CG l, sendo que as 4 jaulas ficarão colocadas nulna só fileira (Anexo 4).
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3.2"2. Explicação do Processo Produtivo

a) Frodução de Dourada

O modclo dcprodução iní assentarna aquisição dealevins e introdução dosrnesmos

nas jaulas de pré-engorda, apresentando assim um novo estágio no desenvolvimento de

dourada. A biomassa é colocada nestas jaulas de 12 metros com cerca de 5 gr de peso

médio até atingirem cerca de 40 gr, ocasião em que são transferidas para as jaulas de

engorda de20 metros.

Por conseguinte, o píocesso produtivo desenvolve-se ao longo de váríos meses,

possuindo idiossincrasias proprias dolocal deprodução e da estratégia da empresa, cuja

sucessão de eyentos oeoÍre de aeordo com o segtJnte:

l- Aquisição de alevins e transporte

O processo produtivo inicia-se com a aquisição dos alevins. Estes são adquiridm

com um peso médio de cerca de 5 gr, em lotes de 200.000 indivíduos, e transportadm

desde amatemidad e atê àMadein, processo segundo o qual é descrito anteriormente ern

poÍmenor.

2- Pré+ngorda

A entrada clo lote na exploraçáo dít início à fase de pré-engorda. A iaula de pré-

engorda (l2m O)ó deslocada ao Cais da Ribeira Brava para receber o lote, regressando

ao ssu fundeadouro após a descarga. Nesta fase, a biomassa dá entrada nurna rede de

rnalha pequsna devido ao tamanho reduzido dos indivíduos. A alimentação que decorre

nesta fase é efetuadamanualmente.

3- Engorda

A transição para a fase de engorda irá iniciar com urna transferência de jaula, em

que a jaula de pré-engorda é transportada para junto da jaula de engorda (20m o) a

transferir abiomassa. O processo detransferência envolve a junção de ambas as redes de

16



manelra que o peixe transite de uma jaula paÍa a outra. Após a transferência, ajaula de

pré-engorda é rebocada novamente para o seu fundeadouro.

O término da transferência dá início à fase de engorda, prolongando-se até a

biomassa atingir o peso comercial, idealmente a rondar as 350-400 gr. No entanto, as

capturas incidem sobre pescado cujo peso varia entre os 300-600 gr, €ÍÍì que a variação

decorre da propria dispersão originária ao longo do ciclo de produção e também das

necessidades do mercad o (e.g.pedido ocasional de um cliente). Nesta fase, a alimentação

inicia-se manualmente sendo queposteriormente transitapafiì uma alimentação mecânica

após a biomassa atingir pesos médios a rondar os 100-150 gr.

O ciclo de produção termina com a pesca integral de toda a biomassa. Este terá a

duração de12-16 meses, cuja variação podenídecorrerdasnecessidadesdomercado (e.g.

procura menor numa determinada fase do ano), crescimento da biomas sa (e.g.patologias

restringem o crescimento), entre outros.

A pesca sení efectuada por intermédio de uma embarcação provida de grua e

alador. É efectuado um cerco através de uma rede de pesca, concentrando-se o peixe

capturado numa parte da rede dajaula. O peneiro captura o pescado com auxílio da grua

que depois enche as caixas que se encontram no convés da embarcação previamente

preparadas com uma mistura de água e gelo.

O abate do pescado processa-se por frio, causando a morte por choque térmico,

garantindo que o produto chega ao cliente nas melhores condições de conservação a

salubridade.

b) Produção de charuteiro

O modelo de produção de charuteiro irá diferir substancialmente da produção de

dourada. Este irá assentar na aquisição de indivíduos com cerca de 50 gr de peso médio,

em lotes de25l30 mil, sendocolocados directamentenasjaulas de 33 metros dediâmetro.

A colocação da biomassa nas jaulas ocorreú por intermédio de uma embarcação, com

tanques onde ocorre renovação de água constante, proveniente e a cargo da matemidade,

que acostaú na jaula. O peixe é posteriormente descarregado por gravidade através de

tubos, sem necessidade de retirar a jaula do seu fundeadouro. Será, portanto, uma entrada

'limpa' (i.e., commenor esforço e impacto), em que a biomassa é colocada directamente
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na área ulrds fuá peÍmanecer ao longo de todo o ciclo de produção, proporcionando as

condições ideais para o seu desenvolvimento.

No decorrer do ciclo produtivo, as mudanças de rede ocorrerão de forma gradual e

progressiva, tal como a alimentação, como de resto foi descrito previamente'

Estima-se que o ciclo de produção decorra por urn período de 12-16 meses, em que

a variação podera decorrer de vários factores, como de resto foi exemplificado

anteriormente. O peso comercial rondara os 213 kg, sendo que a pesca sení efectuadapm

intermédio de uma embarcação provida de grua e alador, processando-se de igual forma

ao exposto anteriormente. O abate dopescado processa-se por frio, causando a morte por

choque térmico, garantindo que o produto chega ao cliente nas melhores condições de

conservação a salubridade.

Embora possuâ autoúação para produzir dourado, tcndo inslusive realizado testes

preliminares deprodugáo,a introdução desta espécie permanece como um objectivo a

longo prÍrzo e serão considerados investimentos nesse sentido numa fase posterior.

c) Produção de outras esPécies

A Aquabaía, através da licença de exploração n.o llã008, cstá autorizada a produzir

outras espécies para além dedourada (sparus aurata),nomeadamente charuteiro (Seriola

dumeríli), pargo (Pagrus pagrus), gontz (Pagellus bogaraveo) e dourado (Coryphaena

hippurus). Estas espécies constituem opofitrnidarles de investimento, de maior valor de

mercado, cujo retomo é potencialmente superior ao verificado na produção de dourada

Ng clturtu, u rrronento actual da empresa é de consolidação da proclqçãn e,m tomo rla

donrarla, ganhar economia de escala, para porventura no futuro diversificar o

investimento noutras espécies. Assim, de momento não existem planos a médio e a longo

prazo na produção de outras espécies para além da dourada e charuteiro, este último ainda

numa fase embrionária para introduzir na produção nas jaulas de 33 metros de diâmetro.

3.2.3. Alimentação

A alimentação basear-se-á em ração para peixes, conforme com o regime intensivo

que a produção irá operar. Esta possui granulometria diferenciada, como de resto foi
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exposto anteriormente, em que paralelamente ao crescimento da biomassa, a ração ê

administrada de uma perspectiva progressiva por forma a acompanhar esse mesmo

crescimento.

A ração é actualmente administrada 6 dias/semana, exceptuando-se ao Domingo.

Com a ampliação, por forma a dar vazão ao acréscimo da produção e respectivas

encomendas, está previsto a implementação de um regime laboral de 7 dias/semana.

De uma forma genérica, a relação entre a concentração de proteína e lípidos por

tipo de ração difere, sendo que a ração de granulometria mais pequena possui uma

concentração de proteína mais elevada, decrescendo paulatinamente à medida que a

granulometria aumenta.

3.2.4. Controlo Sanitário

A produção de animais vivos para consumo humano implica a monitorização

contínua da biomassa. Esta continuarát a ser efectuada internamente pelos quadros

técnicos da empresa que acompaúam a produção. Exógeno à empresa encontram-se

entidades e técnicos cuja função é monitorizar os mais variados aspectos da actividade,

desde a chegada de biomassa à piscicultura, ao controlo e mitigação de patologias

associadas, encaminhamento de subprodutos de origem animal, entre outros aspectos.

Neste âmbito, a entidade tem implementado a contratação de serviços veteriniários

para acompanhamento próximo e localizado dos aspectos relacionados com a higiene,

biossegurança na exploração, e controlo e mitigação de patologias, com o objectivo de

que aprodução cumpre com as melhores pnácticas do sector e de acordo com a legislação

em vigor. Em adição, o Programa de Controlo de Pragas por parte de uma entidade

certificada manter-se-á, por forma a garantir que os locais afectos à produçãq

nomeadamente as instalações em terra, estão livres de pragas.

Por último, o acompanhamento dado à piscicultura em matérias de recepção de

pescado e encaminhamento de subprodutos de origem animal continuará a ocoffer através

da Direção dos Serviços de Alimentação e Veteriniíria (DSAV), cujo contacto é próximo

e localizado no acompanhamento e resolução das mais variadas situações.
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3"2.5. Assinalamcnto Marítfuno Previsto

A instalação dos novos sistemas de jaulas implicara a utiiização do sistema de

amanação e ancoragem actual para a instalação das 6 jaulas de 12 metros e 14 jaulas de

20 metros, e implantação de novas âncoras e amarrações para as jaulas de 33 metros de

diâmetro. A instalação dos sistemas oconerá no seniido O-E, por for'ma a integrar a área

concessionada CGl. As jaulas ficarão situadas numa batimétrica que varia entre os 35 e

85 metros de profundidade, sendo o fundo oceânico de natureza arenosa'

O local de imptant açáo dapiscicultuna encontru-se assim inserido no interior do

polígono representado na Figuras 7 e 8, de acordo com aS coordenadas descritas no

mesmg, cuja localização precisa é dependentedas condições dos fundoslocais para as

amarrações e das insfruções rla entidade liccnciadora da actividade, como de resto consta

no Título de utilização de Recursos Hídricos (TURH), Licença n.o 319 atribuída ao

proponente. por último, a descrição detalhada do assinalamento marítimo dos dob

sistemas dc jaulas scú discutidanum documento separado.

Figura T.Mapada localização da área CGl, elemento constituinte do TURH'

2u aheração, licença n.o 319 atrihrrída âo ProPonente'
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Figura 8. Localtzação no interior do polígono da área de implantação das
jaulas, elemento constituinte do TURH, 2u akeração,licença n.o 319, atnbúda
ao proponente.

3.2.6. Plano de Produção Previsto

A produção aquícola regional em jaulas flutuantes explorada por privados deu os

primeiros passos há pouco mais de l0 anos. Desde então, a produção foi gradualmente

aumentando, estando neste momento consolidada entre a Piscicultura da Baía d'Abra e a

Piscicultura da Ribeira Brava.

A Madeira apresenta idiossincrasias que tomam este sector particularmente

difícil, principalmente no que diz respeito à comercialuação do produto, em que a

insularidade traz novos e constantes desafios à logística operacional, como de resto foi

descrito anteriormente. E neste contexto que a ampliação projectad apara a Piscicultura

da Ribeira Brava está inserida. Por forma a ganhar dimensão nacional e internacional,

surge a necessidade de ganhar escala, numa tentativa de se manter competitivo e
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diversificar a oferta, na medida em que atendènciado mercado é,pata além da dourad4

divergir para o consumo de outras espécies.

Actualmente, a produção anual de dourada ronda as 240 toneladas' Com a

ampliação, prevê-se um aumento de produção substancial de dourada e a introdução de

charuteiro, de acordo com as Tabelas 2 e 3 respectivamente'

Tabela Z - previsão da evoiução da capacidade produtiva de dourada apos a ampliação da piscicultura

Evohção da Cepacidade Produtiva
Ano

("/") (fon.)

2&17 20% 180

20r8 74% 666

tÍìto 97% 873

2020 100%

Tahcla.? - hevisão da evolução da capacidade produtiva de çhanrteiro após a instalação do sistema de

jaulasde 33 metnrs de diâmetro.

Evolução da Capacidade Produtiva
Ano

(v,, (Ion.)

900

2017 20% 64

ltnt 74'!/6 236,8

2019 97% 310,4

2020 rc0% 320

Assim, estima-se que a produção de douradaronde as 900 ton/ano (concentrada

no sistema de 21jaulas), e a produção de charuteiro as 320 ton/ano (concentrada no

sistema de 4 jaulas), totalizand ol22}toneiadas entre os dois sistemas de jaulas instalados

na CGl, após a ampliação estar efectivada e a produção decorra de acordo com a

capacidade instalada.

Ao nível do processamento e embalamento, este decorre conforme exposto

anteriormente, em que todo o pescado capturado é encaminhado para a fábrica da
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Ilhapeixe, SA., onde é processado numa máquina que separa por categoria de peso de

acordo com as classes de tamanho pré-determinadas.

3.2.7. Infraestruturas e Equipamentos Conexos à Produção

A Aquabaía detém um conjunto de infraestruturas em terra que dão apoio à

produção, distribuídos por dois locais por forma a fazer frente às diversas situações que

decorrem daprodução. No Cais da Ribeira Brava usufruímos de uma área de40 m2, em

que possuímos 3 contentores, cuja funcionalidade decorre essencialmente para

aÍmazenamento deração, de equipamento, e também balneários paÍÍì os funcionários. No

Parque Empresarial da Ribeira Brava possuímos um armazém multifacetado (Figuras 8 e

9), para manutenção de redes, aÍmazenamento de ração e outros equipamentos, possuindo

também áreas de escritório, laboratório, refeitório e instalações sanitárias.

No corrente exercício, existem planos paÍa a melhoria desta última unidade, por

forma a dar resposta ao aumento de produção previsto no que diz respeito à manutenção

de redes, em que o aumento de jaulas dará origem a um maior número de redes a serem

alvo de revisão, e tarnbém a uma maior capacidade de armazenamento de ração em

consequência do aumento do consumo planeado.

Figuras I e 9, Unidade de apoio logístico e aÌmazenamento da Aquabaía, localizado no Parque

Empresarial da Ribeira Brava, cuja melhoria prevista implicaú uma nova área coberta pam
manutençãode redes, e espaço adicionalparaarmazenamentode ração (Fonte: fotos do proponente).

Em adição, paralelamente com a ampliação dasestruturas no mar e por forma a dar

reposta ao aumento dacarga de trabalho, estão previstos investimentos em equipamentos,

nomeadamente embarcações. Está planeado a aquisição de uma embarcação equipada

com grua e alador, de modo a tornar a execução dos trabalhos mais célere e profícua,
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assim como a aquisição de outra embarcação de apoio as jaulas para alimentação e apoio

a actívidades diversas.

3.2.8. Programas de Autocontrolo

3.2.8.L Gestão de Resíduos

Com o aumento de produção, a gestão de resíduos provenientes da produção irá

adaptar-se a um maior volume, pelo que estão planeados os diferentes seguimentos a du

a cada um tipo de resíduos. De acordo com a Lista Europeia de Resíduos (Código LER)

inscrito na Desi$ão 20l4lg55lBU, de 18 de Dczcmbro de 2014, osresíduos e o respectivo

seguimento a dara cada um deles serão os seguintes:

1. Embalagens deplástico: CódigoLER 191204, Operação R3

As embalagens de plástico proveniCIrtes das sacas de ração serão integralmente

encaminhadas para uma entidade licenciada na reciclagem e reaproveitamento destes

resíduos.

2. Madeira das paletes de ração: Codigo LER 170201, Operação Rl

prevê-se também a produção de resíduos provenientes das paletes de ração- Estas

serão cncaminhadas igualmente para Estação deTratamento de Resíduos Sólidos daMeia

Serra @TRS), a cargo da empresa ARM - Aguas e Resíduos da Madeira, SA', para

prosseguirem para incineração.

3. Óleos, baterias, etc. dos diversos equipamentos

Estes resíduos serão na sua grande maioria resultantes dos diversos equipamentos

que aAquabaía possuí no apoio à piscicultura, no seu arrnzêm e também viaturas afectas

à entidade. Estes serão da responsabilidade das entidades que assegÌrftìm a manutenção

destes equipamentos, sendo que o seguimento dado a esses resíduos seú efectuado pelas

mesrnas de acordo com a legislação aplicável.
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4. Redes e cabos: Código LER 200301, Operação Rl3

As redes, cabos e outros materiais não recicláveis em fim de vida serão enviadas

paÍa a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia Serra (ETRS), a cargo da

empresa ARM - Águas e Resíduos da Madeira, SA., por intermédio da mesma ou de

outra entidade licenciada para o efeito.

3.2.8.2. Programas de Monitorização

Serão implementados programas de monitoização por forma a avaliar vários

factores que influenciam e caracterizam a exploração, nomeadamente a qualidade da

água, e também no encaminhamento de subprodutos de origem animal e destino final aos

mesmos.

a) Subprodutos de origem animal de categori a 2 (caditveres de peixes): Código LER

020199, Operação Rl

Os subprodutos de origem animal de categoria 2, nomeadamente cadáveres de

peixe, serão encaminhados para a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia

serra (ETRS), a cargo da empresa ARM - Águas e Resíduos da Madeira, SA., para

prosseguirem para incineração, seguindo as orientações da Direção de Serviços de

Alimentação e veterinária @sAV), entidade quetutela estes servigos.

b) Tratamento deÁguas Residuais

Como o sistema dejaulas encontra-se em mar aberto, o tratamento de água residuais

está relacionado somente com as instalações de apoio. Assim, no que diz respeito iárea de

apoio directo à piscicultura no Cais da Ribeira Brava, as águas residuais estão ligadas à

rede de saneamento básico, cujas coordenadas geográficas são as seguintes: 32" 40' 07 N

| 17" 03' 5 I W. Quanto ao armazém no Parque Empresarial da Ribeira Brava, este possui

ligação à rede de saneamento básico existente no pÍìrque empresarial, encontrando-se,
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püftaltto, garantido o dcvido cscoamento destas águas. As coordenadas geograficas <1o

local de rejeição de águas residuais neste último são as seguintes: 32" 40' 58 N I 17o 02'

23 W.

c) Avaliação da qualidade da água

A avaliação da qualidad edaâgtareveste-se de especial importância visto que será

sobre o meio marinho que serão exercidos os impactos mais sigruficativos que advêm das

produções aquicolas em regime intensivo.

A produção da Aquabaía na Ribeira Brava em mar aberto possui a vantagem de se

situar eín zona costeira, portanto oceânica, estando menos susceptível a poluição

proveniente do litoral. Em adição, as conentes marinhas favorccem a <lispersão damatéria

orgânica e de outros resíduos metabóliços, mitigando o impacte ambiental na qualidade

da água e nos fundos marinhos. No entanto, apesar das características descritas

anteriormsnte, a produção de pescado em regime intensivo pode originar pollição em

viitude da g1ção não consumida e Cos produtor metabólicos excretados da biomassa

produzida (l!{ente et a\.,2006). Simultaneamente, as grandes concentrações debicmassa

na área de produção aumentam o risco de ocorrência de patogéneos no meio marinho

sircuildatrte {Ferguson et al.. 2007',.

Considerando o disposto na Directiva-Quadro da Água (DQA) e Diretiva Quadro

Estratégia Marinha OQEM) - Subdivisão da Madeira (2014), foram considerados dois

tipos de locais para arecoiha rie amostras de água: num local com influência direta do

projeto existente e noutro sem influência direta. Serão efectuadas mensalmente recolhas

de água, sendo os ensaios analítiüos realizados por uma entidade especializada

devirlamente ar,reditada. Relativamente à análise dos dados, a quaüdadç da água será

analisada de acordo com os métodos de referência determinados no Decreto-Lei n.o

236198, de I de Agosto (Tabela 4)'
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Tabela y' - Métodos de análise e respectiva referência dos parâmetros físico-químicos para avaliação da

qualidade da água na área CGl.

Parâmetro Méúodo de Análise Referência

pH Determinação de pH potenciometricamente
CSN ISO I0523, US
EPA 150,1, CSNEN
16t92,SM4500-Hí+)

Temperatura In situ
Cor (após
Íiltracão)

Determ inação da cor espectrometricamente CSN EN ISO 7887

Sólidos
suspens0s

totais

Determinação de substânciasnão diluídas secas e substâncbs
não diluídas recozidas gravimetricamente e determinação da
perda por calcinação das substâncias não diluídas e substâncbs
totaispor cálculo a partir dos valoresmedidos

CSN EN 872, CSN
757350

Salinidade
Determinação da condutividade elétrica
condutímetro e cálculo da salinidade

docom uso CSNEN2T 888, SM
2520B,CSNEN 16192

Oxfuénio
díssolvido

Determinação do oxigénio diluído pelo método eletroquímico
com a sonda de membrana CSN EN ISO 5814

cB()5
Determinação do consumo bioquímico de oxigénio
electroquimicamente apósn dias (BSKn - Demanda bioquímba
de oxiçnio) - Parte 2: Método para amostras não diluídas

CSN ISO 6060, CSN
rso 15705

c@
Determinação do consumo químico de oxigénio com uso d,o

dicromato (CHSKCT - Dsmanda química de oxigénio Cr)
fotometricamente

CSN ISO 6060, CSN
ISO 1s705

CloroÍila sM 10200H

Amónia Determinação do nitrogénio total pelo método modificado de
Kjeldahl espectrofotom etricamente

CSN ENISO I 1732,
CSNENISO I3395,
CSNEN 16192, SM

4s00-No2(-) sM4500-
NO3(_)

Silicaúos
Determinação de silicatos sohrveis por meio da
espectrofotometria discreta e determinação de H2SiO3 e da

o totalporcálculo a partir dos valores medidos

CSN EN TSO 16264,
EPA 370,1

Fosfaúos
Determinação do fósforo totalpor espectrofotometria discreta e
determinaçãodo fósforo como P2O5 e PO4 3- por cálculo a
partir dos valores medidos

CSN EN ISO 6878 and
csNrso 15681-l

Nifaúos

Determinação da soma do amoníaco e iões de amónio, do
nitrogénio de nitrito e da soma do nitrogénio de nitrito e de
nitrato por meio da espectrofotometria discreta e determina@o
de nitritos, nitratos, do nitrogénio amoniacal, inorgânico,
orgânico, total, do amoníaco livre e dos iões de amónb
dissociados por cálculo, a partir dos valores mçdidos incluindo
o cálculo da minera luaçãototal

CSNENISO I I732,
CSNENISO I3395,
CSNEN 16192, SM

4s00-No2(-) sM4s00-
No3(-)

Nitritos

Determinação da soma do amoníaco e iões de amónio, do
nitrogénio de nitrito e da soma do nitrogénio de nitrito e de
nitrato por meio da espectrofotometria discreta e determina$o
de nitritos, nitratos, do nitrogénio amoniacal, inorgânico,
orgânico, total, do amoníaco livre e dos iões de amónb
dissociados por cálculo, a partr dos valores medidos incluindo
o cálculo da mineraliza ção total

CSNENISO I1732,
CSNENISO I3395,
CSNEN 16192, SM

4s00-No2(-) sM4500-
No3(-)
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Relativanente aos locais cscolhidos poÍu os recolhas de água, a tabela 5 reúne a

inforrnação que descreve as suas locaìizações, sendo que a localização precisa, sob a

forma de coordenadasgeograficas, não é aqui facultadapois poderãonão ocorrer nesses

mesrnos locais por razões operacionais ou simplesmente por não incidirem precisamente

sobre esses pontos.

Tubela 5 - Estações de amostrageÍn para caraclenzação da qualidade da água

E*ação de

amostragem

Amostra de

ãryua
Area Tipo de inÍIuência

Local l
(iaulasde engorda)

Local I a CGI
zona de influência direta das jaulas de

2{lrn existentes. a uma distância d,J lüm

Local I b CGI
zona de influência direta das jauias de

2üm existentes, a uÍna distância de 5üm

Loçal 1 ç CGI
zsna de influência direta das jaulas de

2&n existentes? a uma distâneiâ de l00m

Lscal2

liauias de pré -engorda )

Local? a CGI
zona <le influência direta das jaulas de

l2rn existentes, a uma disrância de 10m

Local2 b CGl
zana de influôncia direta das jaulas de

l2m existentes, a uma distância de 50m

Local? c CGI
zona do influência dirers des jauias de

l2m existentes, auma distância de l00m

Local3
(controlo)

Local 3 a CG2
zona sem influôncia das jaulas

construirias, no interior daârea CG2

Local 3 b CG2
zoÍta s€rn influência das jaulas

construídas, no interior da área CG2
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3.2.8.3. Plano de Prevenção e Emergência

A prevenção e mitigação de eventos que resultem em fugas debiomassa é um dos

principais factorespara uma boa gestão deuma unidadeaquícola. A Aquabaía possui uma

equipa de mergulhadores experiente que estão diariamente no local para garantir a

integridade do sistema de jaulas, que não existem pontos de fuga e que a biomassa se

mantóm bem ao longo da produção. Deste modo, são enumeradas as diferentes

ações/tarefas cuja equipa toma para prevenir e/ou mitigar esse tipo de situações:

- Verificação diária do estado das redes;

- Verificação diária das amarrações dasjaulas;

- Verificação diária do estado de cada lote de pescado, recolha de mortalidade para

contabilização e posterior encaminhamento em conformidade coma legislação em vigor;

- VeriÍïcação diária das previsões do estado do tempo, quer condições rnarítimas quer

climatéricas para preparar o equipamento devidament e (e.g. baixar todas as redes paÍa a

água por forma a reduzir ao máximo possível acarga que as jaulas suportam e, portantq

reduzir o risco de quebra dos tubos de flutuação das jaulas perante ondulação intensa,

garantir que os cabos de amarração estão fixos, sob tensão, e devidamente amarrados,

que não existem objectos a boiar no sistema de jaulas que possam comprometer a

integridade das redes, que a rede de pássaros está fixa correctamente, entre outros).

Na possibilidade de existir algum ponto que necessite de atenção, procede-se à

substituição e/ou reparação imediata do equipamento.

Em adição, devido às características da piscicultura, em que serão instaladas jaulas

de pré-engorda, um procedimento terá de ser adoptado no decorrer do ciclo de produçãq

nomeadamente as transferências de biomassa de uma jaula de pre-engorda para a urna

jaula de engorda. Nesta situação, ambas as jaulas encontrar-se-ão juntas, de modo a que

a biomassa transite através de um canal entre a duas redes, sendo o acompanhamento dos

trabalhadores fundamental para impedir qualquer fuga.

Quanto a situações de fuga, não existe nenhuma medida de contenção/mitigação

após um evento dessa natureza, para além das medidas de prevenção descritas

anteriormente.

29



3.2"9. Mão de obra

Actualmente estão afectos directamente à produção 10 colaboradores, dos quais 2

são biólogos, 3 mergulhadores/marinheiros de túfego local, 3 marinheiros, 1 mestre de

redes/marinheiro e I operador indiferenciado. Com a ampliação, está previsto a criação

de sensivelmente 5 novos postos de trabalho, pâË suprir a inea do mergulho e do apoio

nas embarcações e jaulas.

4. Frogramação Ternporal e Espacial da Anrpliação

! - - - - -----:---)--'-a-^tL^..-Na lase oe consrruçao prevg-se us suguurlËs tlauaxlus.

) Instalação das estnrturas no ffiã, nomeadamente âncoras, anéis

subaquáticos e rrsspectivos cabos que intertigam rodo o sisterna;

) Construção dasjaulas em tena {ern simultâneo com o anterior);

} Transporte paía o seu fundeadouro;

) Ancoragem;

A implementação do sistema no Ínar e construção das jaulas flutuantes seú

garanticla pela Kames Fish Farming. Ltd.. sendo o fabricante dos diversos componentes

a empresa Fusion l!{arine Ltd.

Para o processo de montagem e soldagem são utilizados tubos de plástico do tipo

pEl00, depolietileno de alta densidade. A união de cada secção de tubo será assegurada

através de solda, utilizando dois métodos: a termo frrsão e electro fusão, que podera variar

consoante a secção dajaula. Os tubos utilizados na construção do sistema de flutuação, e

que são moldados e soldadospara conferir uma forma circular à estrutura das jaulas, serão

unidos por termo fusão. A electro fusão será utilizada na união das varandas e do

passadiço.

A construção das jaulas está prevista realizar-se na praia da Ribeira Brava, após

solicitação prévia as entidades competentes. O local em questão é ideal para a montagem
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deste tipo de estrutura, tendo em consideração a ârea e a capacidade para dispor

provisoriamente as estruturas a construir. O acesso ao mar e aproximidade da praia à área

concessionada são fatorespreponderantes na escolha paÍa a construção das estruturas.

A previsão para a total implementação das estruturas é de cerca de 6 meses, que

engloba a implementação do sistema no mar (i.e., àncons e correntes, anéis e cabos),

montagem dasjaulas em terra e colocação nos respectivos fundeadouros.

Relativamente à longevidade do presente projecto, estima-se que as estruturas

teúam um tempo útil de vida de cerca de 30140 anos. Estas previsões oscilam mediante

as condições climatéricas e marítimas, robustez dosmateriais, entre outras circunstâncias.

5" ConsideraçõesFinais

A presente memória descritiva de projecto de aquicultura vem expor e aclarar as

diversas circunstâncias associadas à ampliação prevista paÍa a piscicultura da Ribeira

Brava, sítio da PedradaNossa Senhora, entre o Cais daRibeira Brava e o Calhau dalapa.

O projecto possui contornos inovadores para a Região Autónóma da Madeira. A
instalação de jaulas no rnar numa magnitude até agora não observadas, um aumento de

produção previsto que diminuiní a dependência da região das espécies a produzir,

dinamização e incremento de valor na economia regional, criação de emprego directo e

indirecto, atração e formação de quadros técnicos especializados na área, entre outros,

são algumas das valàrcias que este empreendimento traní. Constitui, poÍanto, um

importante investimento cujas repercussões trarão múltiplos benefícios para a região

enquanto produtor, e pÍìÍa o país enquanto entidade exportadora de produto e

conhecimento.
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ANEXOS
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t. Disposição das jaulas flutuantes no concelho da Ribeira Brava, com a actual configuração de 6 jaulas de 16 metros de diâmetro
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2. Disposição das 20 jaulas flutuantes a instahr na área CG1, Ribeira Brava
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3. Disposição dos componentes subaquóúicos do sisúema de jaulas

Fonte: Kames Fish Farming Equipment,Ltd.
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4. Disposição dos sistemas de jaulas a instalar na órea CGI
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1. Identificação do Proponente

1.1. Identificação

Designação Social: AQUABAÍA - Sociedade deAquaculturadas Ilhas, Lda.

Sede Social: Sítio das Lajes, freguesia de Gaula, concelho de Santa Cruz

Natureza Jurídica: Sociedade por Quotas

Número de ldentificação de Pessoa Colectiva: 511247 079

Constituição: A empresa constituiu-se no dia 30 de maio de 2005, com o objeto de

explorar actividades e serviços relacionados com a aquacultura, actividades de

aquacultura e comercialnação de peixe.

Estrutura do Capital e da Sociedade: O capital social é de 100.000,00 Euros

pertencente exclusivamente ao Grupo Ilhapeixe Gestão de Investimentos e

Participações, Lda.

Actividade Principal: A actividade principal da empresa baseia-se na produção e

desenvolvimento técnico da aquacultura marinha e serviços relacionados, para posterior

comercialização para o mercado regional e exportação.

Classificação das Actividades Económicas: Segundo a Classificação das Actividades

Económicas Portuguesas, revisão 3, por ramo de actividade, a empresa integra-se nos

seguintes sectores:

03-PescaeAquicultura

a CAE Principal: 03210 - Aquicultura em águas salgadas e salobras

10 - Indústrias alimentares Pesca Aquacultura e Actividades dos Serviços

Relacionados

CAE Secundário (1): 10201 - Preparação de produtos da pesca e da aquicultura
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46 - Comércio por Grosso

o CAE Secundário (2): 4638X - Comércio por grosso de peixe, crustáceos e

moluscos

Licenças para o exercício da actividade:

a) Títula de Utilizsção de Recursos Hídricos n' 3I9 - com Ìlma area total afeta de 8.498

rr? , na área concessionada CG i , destinado a utna Piscicultura Flutuante Offshore ao

largo do Sítio da Pedra da Nossa Senhora, Freguesia e Concelho da Ribeira Brava,

r^nqtitrír{n nnr 6 inrrlac nilíndrir:as com 1? mefros rle diâmetro, l4 iatrlas cilínrlricas' J'- "-"- - -

com 20 metÍôs de diâmetro e .1 jaulas cilíntlricas sotÍl 33 rnelros de difunetro,

respectivas amarrações e sinalização.

b) Licença de Exploração n' 1/2008, de uma unidade aquicola destinada à produção de

Dourada (Sparus aurata Linnaeus, 1758), Pargo (Pagrus pagrus Linnaeus, 1758),

Goraz {Pagellus bogaraveo Brünnich, 1768), Charuteiro {Seriola dumerili Risso,

1S10) e Dourado (Coryphaena hippunts Linnaeus, 1758),locabzada no concelho da

Ribeira Brava constituídapor seis jaulas circulares com uma capacidade deprodução

de 40 tonelaclas, e por uma unidade de apoio em terra localtzado no Parque

Empresarial da Ribeira Brava - registo na Direção Geral das Pescas e Aquacultura

sob o número 1864.

c) Tíalo de Utilização de Recursos Hídricos n' 3 59, com uma area total afeta de 7.854

rfi, na área concsssionada CG2, destinado a uma Piscicultura Flutuante Offshorc

entre o Cais do Campanário e a Fajã dos Padres, constituída por 16 jaulas cilíndricas

com 25 metros de diâmetro, respectivas amanações e sinalização.
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1.2. Breve Apresentação

Numa tentativa de combater as populações marinhas selvagens em decréscimo

evidente e paÍa suster a procura mundial de pescado e derivados, nas últimas décadag

observou-se um aumento considerável da produção de pescado por via da aquicultura

(Diana, 2009; FAo, 2012; Josupeit, 2016). Dados de 2015 indicam que o consumo

mundial de pescado per capita duplicou, passando de uma média de 9,9 kg na década de

1960 para 20,1kg em2015, dos quais 10,6 kg (52,7%) provém da aquicultura e 9,5 kg

(47,3%) dapesca deespécies selvagens (Josupeit, 2016).

NaEuropa, a produção aquícola representa cerca de 20%do consÌrmo de pescadq

obedecendo a normas rigorosas em termos de qualidade, sustentabilidade e proteção do

consumidor (Josupeit, 2016). A excelente qualidade dopescado constitui uma vantagem

competitiva pÍua a produção aquícola daEuropa.

É neste contexto de competitividade, inovação e crescimento que o proponente se

insere. Aempresa "Aquabaía - Sociedade deAquaculnra das Ilhas, Lda." foi constituída

em 2005 visando a produção e comercialuação de produtos de aquacultura. O objectivo

primordial passa por satisfazer as necessidades do mercado regional, aumentando assim

a oferta de pescado fresco.

A Aquabaía em 2017 aumentou a capacidade de produção na ârea CGl, com a

instalação de 14 jaulas, passando a deter 20 jaulas na Piscicultura da Ribeira Brava, 6

jaulas depré-engorda e l4jaulas deengorda. Nesteâmbito, a empresa ganhou visibilidade

nacional, através da colocação dos seus produtos umpouco por todo o tenitório nacional,

assim como na vertente de exportação de pescado no seio do mercado intracomunitário.

2. Descrição da Acüvidade da Empresa

No contexto regional, o Plano de Ordenamento para a Aquicultura Mariúa da

Região Autónoma daMadeira (POAMAR), instituído e aprovado pelo Governo Regional,

através da Resolução n.o 102512016, "(...) constitui um instrumento de apoio ao

desenvolvimento da actividade da aquicultura marinha regional, através da seleção de

áreas mais apropriadas, designadaspor Zonas de Interesse para a Aquicultura (doravante

ZIA), e do seu ordenamento a médio pÍazo", cujo resultado originou a seleção de areas

j

J



cle maior potencial para a prscicultura rnannha na reglao, com base em critérios fisicos e

ambientais

2"tr. Exploração Aquícola

O crescimento do sector verificado ao longo dos anos ocoÍreu no sentido da

produção de espécies em jaulas flutuantes çom vaior comercial substancial. A Aquabaía

exerce a sua actividadeatravés dapiscicultura dedourudaispants aurata Linnaeus, 1758)

em 20 jaulas flutuantes,no sítio da PedradaNossa Seúora, entre o Cais da Ribeira Brava

e o Cslhau dal-apa,na área concessionada CGI (Figtras I e 2)'

Figura 1. Mapa de localização da Exploração Aquícola da Ribeira Brava na área CGl,

cuja informação constano TURH, licença n.o 319, atribuído ao proponente.
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Figura 2. Dsposição das20jaulasflutuantesnaáreacGl, cujainformaçãoconstano
TtlRH, ücença n.o 3 19, atnbuído ao proponente.

2.2. Tipologia das Jaulas e Layout do Sistema

A seleção do tipo de jaulas depende essencialmente das características do local

onde serão implementadas, no entanto, existem outros fatores ater em conta, tais como o

custo inicial, tempo de vida útil, custos de manutenção e facilidade de operação

(Beveridge,2004; Scott & Muir, 2004).

A classificação de estruturas flutuantes para produção depescado é influenciada

pela natureza da estrutura, podendo ser flutuante, semi-submersível ou submersível, e

também relativamente às características estruturais, podendo ser rígida ou flexível

(Beveridge,2004; Scott & Muir, 2004).

A Aquabaía detémjaulas flutuantes, flexíveis, modelos Aquaflex 2501602 (l2m

o) e Oceanflex 3 I 5/602 (20m o), de polietileno de alta densidade (do inglês High-Density

Polyethylene - HDPE), fabricadas pela Fusion Marine Ltd. e montadas pela Kames Fish

Farming Ltd., particularmente deseúadas para explorações aquícolas em águas

profundas e expostas, capazes de suportar condições marítimas adversas (Anexo l).
Relativamente aos elementos constituintes das jaulas, estas são constituídaspor 2

tubos de flutuação, unidos em vários pontos por bases. No topo dos prumos existe uma

varanda que percolre o perímetro dajaula. A rede dajaula é fixa nos cabeços localizados
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no topo de cada prumo e tambem na base destes. A rede de pâssaros, que evita a predação

de pescado por parte de aves marinhas, é igualmente fixa nos prumos. Em adição, esta

rede possui um flutuadorno centro dajaula para confeú forma e impedir que esta pouse

sobre a superfïcie daâgua.Nos tubos de flutuação, existem passadiços de rnodo a que os

trabalhadores possam executar as suas tarefas numa plataforma horizontal e estável.

Igualmente instalado nos tubos estão anéis ou 'stoppers' em seções pré-consignadas para

o efeito, de modo a impedir a oscilação hoúontal dos cabos de amarração.

O sistema de jaulas é constituído por vários sub-sistemas interligados que

garantem a integridade estrutural da exploração aquícola. Todas as jaulas possuem cabos

que as ligam aos anéis subaquáticos, estruturas em aço que estabelecem a ligação entre

as jaulas e as âncoras. À superfície sobre cada anel e ligadas a estes encontram-se bóias,

^,,o ^^nfcrom flrrfrrrhiliÃqÃc e delimirnrn o sictema oìre Íìor ,ct)-à v"-.z.gstão urtgrliqadasitiüç iJ'üiiiViliii iiuireuìr -'' rar'---a'-à, 1-' i- -- -- "" --- ---Q-'

*rr* *l atravás de çabos anel-anel (Figura 3). A fixação do sistema no iocal é garantida

por um sistema de âncoras (Anexo 2)'

Figura l. Modelo iD do sistema de amarra$o associldo a um

anel subaquático (Fonte: Kames Fish Farming Equipment

Ltd.)
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2.3. Processo Produtivo

O método de produção da Aquabaía baseia-se em adquirir alevins a uÍna

matemidade. Estes são transportados para o local e colocados em jaulas de pré-engorda,

até que atinjam tamaúo suficiente para serem transferidos pant jaulas de engorda, onde

peÍïnanecem até o término do ciclo de produção. As mudanças de rede ocorrem de forma

faseada e estão dependentes do crescimento da biomassa. A alimentação ocorre numa

base diária, 3-4 vezes por dia inicialmente até I alimentação por dia numa fase posterior.

A ração que é administrada segue uma lógica denatureza progressiva, começando-se com

alimentação manual com ragão de granulometria mais pequena e terminando o ciclo de

produção com alimentação mecânica com ração de granulometria maior.

Por conseguinte, o processo produtivo desenvolve-se ao longo de viârios meses,

possuindo idiossincrasias proprias do local deprodução e da estratégia da empresa, cuja

sucessão deeventos ocorre deacordo com o seguinte:

l- Aquisição de alevins e transporte

O processo produtivo inicia-se aquando da aquisição de alevins. Estes são

adquiridos a maternidades especializadas, tanto nacionais como estrangeiras, com um

peso médio de cerca de 5 gr, em lotes de 200.000 indivíduos. A biomassa é transportada

em viaturas com tanques providos de um sistema de arejamento da água (e.g. no caso da

matemidadeFerme Marine duDouhet,é utili%f,sum camião com 8 tanques, com 25.000

indivíduos/tanque), sendo o transporte efectuado desde a maternidade até ao Porto de

Lisboa, onde embarca nÌrm navio-cargueiro rumo à Madeira. Ao longo dotransporte os

níveis de oxigénio nos tanques são monitorizados pelo motorista da viatura, de maneira a

garantir que se encontra dentro de níveis considerados adequados. Por forma a mitigar a

contaminação da água pelos produtos de excreção, é instituído um período de jejum nas

24hantenores ao tranqporte e ao longo deste.

2- Pré-engorda

A entrada do lote na exploração dá início à fase de pré-engorda (12m 6). A jaula

é deslocadaao Cais daRibeira Brava para receber o lote, regressando ao seu fundeadourc
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apos a descarga. Nesta fase, a biomassa dá entrada numa rede de malha pequena devido

ao tamanho reduzido dos indivíduos. A alimentação que decorre nesta fase é efetuada

manualmente.

3- Engorda

A transição para a fase de engorda inicia-se com uma transferência de jaula, em

que a jaula de pré-engorda é transportadaparajunto da jaula de engorda (20m o)' O

pÍocesso de transferência envolve a junção de ambas as redes de maneira que o peixe

transite deumajaula para aoutra. Apósatransferência, a jaula depre-engorda érebocada

..,-.'n*ra.ia 'inrâ ^ oo., f.tn'loaÁnrrrn
i iitt aariiúiiiú úaÌt! v owu I srruvq

O término da transferência dá início à fase de engorda, proiongando-se ató a

biomassa atingir o peso comercial, a rondar as 350-400 gr. No entanto, as capturas

incidem sobre pescado cujo peso varia entre os 300-600 gr, em que a variação decorre da

própria dispersão originária ao longo do ciclo de produção e tamb€Ín das nscassidades do

mercado (e.g. pedido oçasional de urn ciiente), Nesta fase, a aiimentação inicia-se

manualmente sendo que posteriormente transita para uma alimentação mecânica após a

biomasss atingir peseis máçlios a rnndar os 100-1 50 gr-

O ciclo de produção temina com a p€sca integral de toda a biomassa. Este terá a

duraçãode 12-16 rÌeses, cuja variação podeú decorrercla.snecçssidadesdomercado (e.9.

procura menor numa determinada fase do ano), crescimento da biomassa (e.g. patologias

restringem o crescimento), entre outros'

A pesca é efectuadapor intermédio de uma embarcação provitla de grua c alador

(Figura 4). É efectuado um çerco através de uma rede de pesca, concentrando-se o peixe

capturado nulna parte darede dajaula. O peneiro captura o pescado com auúlio da grua

que depois enche as caixas que se encontram no convés da embarcação previamente

preparadas com uma mistura de água e gelo-
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ACTIVITY

Fígura 4. Pesca efectuada por intermédio de uma embarcação provida de grua e alador

@onte: foto do proponente).

2.4. Processamento e Escoamento

Após a captura, o pescado é enviado para a fábrica da Ilhapeixe, SA., para ser

processado de acordo com os diferentes pesos. O processamento e embalamento é

efectuado comrecurso auma máquina que pesa cadaindivíduo e sepaÍÍr-o de acordo com

categorias depeso pré-definidas, designadamente e de uma forma genérica, nas categorias

2001300 gr,3001400 gr, 400/600 gr, e 600/up.

Posteriormente, cada indivíduo previamente separado é colocado na respectiva

caixa, onde uma pequena quantidade de gelo é colocada sobre o pescado por forma a

manter no melhor estado de consewação possível.

2.5. Produção Anual

A produção aquícola regional apresenta dificuldades inerentes às idiossincrasias

da Madeira, particularmente a circunstância de região insular, em que os custos de

transporte têm um impacto significativo nos custos de produção. Concomitantemente, a

dourada é uma das principais espécies de aquacultura produzidas mundialmente, cuja

oferta ó elevada e onde uma parte substancial da mesma provém de mercados com custos
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de produção inferiores, que baixam consideravelmente o preço do produto, como ê o caso

da Grécia ou de países terceiros como a Turquia-

ActualÍnente, o foco encontra-se na produção de dourada, sendo que esta ronda as

500 toneladas anuais, ondea Aquabaía, no seio destemercado extremamente competitivo

e globai, tem tentado primar pela qualidade, numa tentativa de se diferenciar de outras

produções.

3. Descrição do Projeto de Ampüação

A aquicultura constitui uma importante altemativa às forrnas tradicionais de

abasteçimento de pescadc. sendo considerada utn setn-''r estratógico pela Comrssão

Furopeia, pelo Govemo da República e também loçalmente pelo Govemo Regional. Esta

atividade para além de contnbuir para a segurança alimentar, tem um papel vital na

criação de emprego e no desenvolvimento das comunidades costeiras e sua resiliôncia

económica {Josupeit, z}rc). Várias peças legislativas e apoios à actividade das empresas

têm sido lançados por forma a adaptaras mesmas a ìtm mercado em constante evolução,

cujos aumentos de produtividade, acesso aos mercados e mão-de-obra cada vez mais

qualificada sãç çss$çiais pan manter as empresas competitivas.

3.1. Justificação da AmPliação

A Aquabaia demonstrou ao longo de vários anos um crescimento sustentado, cujo

sucesso do investimento levou o proponente a apostar num novo projecto de ampliação

da Exploração Aquícola da Ribeira Brava. Decorrida a ampliação na ârea CG I em 2017 ,

segundo a qual a capacidade instalada aumentou consideravelmente, o proponente toma

novamente iniciativa de expandir a sua produção. Por conseguinte, o pressuposto para um

aumento de produção na área CG2 mantém a mesma natureza da expansão ocorrida na

CGl, focando-se na dotação de valências de acordo com o seguinte:

a. Aumento da capacidade de produção de dourada;

b. Incremento de economias de escala;
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c. Racionalização de matérias primas e mão-de-obra;

d. Ser uma referência nacional na produção de dourada.

3.2. Implementação e Caractenzação da Ampliação

O projecto contempla a instalação de 16 novas jaulas de25 metros de diâmetro,

situadas no interior daárea de concessão CG2 (Tabela l), entre o Cais do Campaniário e

a Fajã dos Padres, conforme consta no TURH,licença n.o 359.

Tuhelu I - Resumo do número de jaulas existentes, a instalare produção prevista

Situação actual CGI

(2022) t4 20

l0

60

60

840

A instalar CGI* 4 33 80 320

Previsto com a ampliação
CGz** l6 25 70 tt20

Total 40 2340

j

)

l

*Conforme constanoTURH,licença n.o319; ** Conforne consta noTURH, licençan.o359

Semelhante aoprocesso deprodução actual, as jaulas de25 metros serão utilizadas

para a engorda de dourada. Os lotes de dourada serão introduzidos directamente nestas

jaulas, com pesos médios de 5-l5gr (consoante planeamento daprodução, disponibilidade

damatemidade, etc.), onde permanecem até ao fim do ciclo deprodução. Destemodo, a

engorda é efetuada em sistema aberto e intensivo, que implica que a circulação de água é

permanente e não controlada, e que a alimentação fomecida é exclusivamente à base de

rações.
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3,2.1" Tipologia das Jaulas e Layout do Srctema

As jaulas a instalar serão selecionadas de acordo com o descrito previamente,

nomeadamente consoante as características dolocal, custo, tempo devidaútil e facilidade

de operação. .A Aquabaía ira empregar um tipo cle jaula para todaa nova unidade de

produção ma área CGz. A empresa a instalar o novo sistema ainda está por selecionar, no

entanto, independentemente do selecionado, será um fornecedor que nos garantirá um

nível de excelência na qualidade dos equipamentos e respectiva instalação.

Dada a experiência e qualidade, os equipamentos a instalar serão muito

semelhantes aos existentes na área CGl. Assim, a ampiiação ocorrerá no sentido de

instalar jaulas flutuantes e flexiveis, de polietileno de alta densidade (do inglês High-

Delsity Poiyethyiene - iiDFE) por forma a suporiar contiiçõus uiiinaióriuas ç riruiirinas

adversas.

A constituição das jaulas será muito semelhante às actuais de 20 metÍos existente

na ireacG 1, com 4 pontos de amanação, cadaqlal constituído por dois cabos que fixam

a jaula no local pré-designado, tubos de flutuação e respectivo passadiço sobre estes para

dar espaço de trabalho aos t-uncionários, entre outras características tlescritas

previamente. A instalação do sistema de jaulas seú efectuadopara Este, no interior da

ásea CGT,com a configuração de duas tïleiras dejaulas paralelas â linha de costa.

3.2.2. Explicação do Processo Produtivo

O modelo de produção assentará na aquisição de juvenis de dourada e introdução

dosmesmos nas jaulas de 25 metros, eliminando o sistema actualmente empregue com a

existência de uma fase intermédia de pré-engorda nas jaulas de 12 metros existente na

área CG l. Deste modo, a produção suceder-se-á sem ocorrência de transferência de uma

jaula para outra, em que o desenvolvimento da biomassa seú acompanhado de mudanças

de rede sucessivas até ao fim do ciclo de produção.

O processo produtivo inicia-se com a aquisição de juvenis. Estes serão adquiridos

com pesos médios de 5-15 gÍ, onì lotes de 250.000 indivíduos, e transportados desde a

maternidade até à Madeira por via marítima, sendo descarregados directamente nas

jaulas. O ciclo deprodução alonga-se até a biomassa atingir o peso comercial, idealmente
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a rondar as 350-400 gr. No entanto, as capturas incidem sobre pescado cujo peso varia

entre os 300-600 Br, eÍÍt que a variação decorre da propria dispersão originriria ao longo

do ciclo de produção e também das necessidades do mercado (e.g. pedido ocasional de

um cliente).

O ciclo de produção termina com a pesca integral de toda a biomassa. Este terá

uma duragão de cerca de 12-16 meses, cuja variação poderá decorrer das necessidades do

mercado (e.g. procura menor nurna determinada fase do ano), crescimento da biomassa

(e.g. patologias restringem o crescimento), entre outros.

Idêntico ao procedimento actual, a pesca será efectuada por intermédio de uma

embarcação provida de grua e alador. É efectuado um cerco atnvés de uma rede de pesca,

concentrando-se o peixe capturado numa parte da rede da jaula. O peneiro captura o

pescado com auxílio da grua que depois enche as caixas que se encontram no convés da

embarcação previamente preparadas com uma mistura de água e gelo.

O abate do pescado processa-se por frio, causando a morte por choque térmico,

garantindo que o produto chega ao cliente nas melhores condições de conservação a

salubridade.

3.2.3. Alimentação

A alimentação basear-se-á em ração parapeixes, conforme como regime intensivo

que a produgão irá operar. Esta possui granulometria diferenciada, como de resto foi

exposto anteriormente, em que paralelamente ao crescimento da biomassa, a ração ó

administrada de urna perspectiva progressiva por forma a acompanhar esse mesmo

crescimento. A administração de ração ocorrerá de acordo com o regime laboral de 7

dias/semana actualmente implementado.

De uma forma genérica, a relação entre a concentração de proteína e lípidos por

tipo de ração difere, sendo que a ração de granulometria mais pequena possui uma

concentração de proteína mais elevada, decrescendo paulatinamente à medida que a

granulometria aumenta.
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3.2.4" Uontrolo Sanitário

A produção de anirnais vivos para consumo humano implica a monitorização

contínua da biomassa. Esta continuara a ser efectuada internamente pelos quadrc

técnicos da empresa que acompanham a produção. Exógeno à empresa encontram-se

entidades e técnicos cuja função é monitorizar os mais variados aspectos da actividade,

desde a chegada de biomassa à piscicultura, ao controlo e mitigação de patologias

associadas, encaminhamento de subprodutos de origem animal, entre outros aspectos'

Neste âmbito, a entidade tem implementado a contratação de serviços veterrinários

para acompanhamento próximo e localizado dos aspectos relacionados com a higiene,

biossegurança na exploração, e controlo e mitigação de patologias, çom o objectivo de

^,ro 
q nrrv{rrr-Ã^ r:**rnre .orÍr ss. melhores nracticaq do sector e de acordo com a lesislação'!iËw Ê Piu-uY-v- !.-:;ir:-- f --- - --- --- - - -

em vigor. Em adição, o Programa de Controlo de Pragas por parte de uüra entidade

certificada manter-se-á, poÍ forma a garantir que os locais afectos à produçãq

norneadamente as instalações cm terra, estão livres de pragas.

Por último, o acompanhamento dado à piscicultura em matérias de recepção de

pescado ç encaminhamento de subprodutos de origem animal continuará a ocolreÍ através

da Direção dos Serviços de Alimentação e Veteriniiria (DSAV), cujo contacto é próximo

e localizado no aeompanhamento e resolução das mais variadas situações'

3.2.5. Assirtalallcltu Maritimo Prcvisto

A mstalação do novo sistema de jaulas implicará implantação tlç luvas âriúúrâs È

amarrações. A instalação dos sistemas ocorreú no sentido O-E, por forma a integrar a

área concessionada CG2 (Anexo 3). As jaulas ficarão situadas numa batimétrica que varia

entre os 60 e 70 metros de profundidade, sendo o fundo oceânico de natureza arenosa.

O local de implantação da piscicultura encontra-se assim inserido no interior do

polígono representado na Figuras 5 e 6, de acordo com as coordenadas descritas no

mesmo, cuja localização precisa é dependente das condições dos fundos locais para as

amarrações e das instruções da entidade licenciadora da actividade, como de resto consta

no Título de Utilização de Recursos Hídricos (TURH), licença n.o 359 atribuída ao

proponente. A descrição detalhada do assinalamento marítimo é discutida em separado.
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Figura 5. Mapa da localtzação da área CG2, elemento constituinte do
TURH, licença n.o 3 59, atribuída ao proponente.

Fígura 6. Localização no interior do polígono da área de implantação das

jaulas, elemento constituinte do TURH, licença n." 359, atnbuída ao
proponente.
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3.2.6. Plalu tle ProduçãoPrevisto

A produção aquícola regional em jaulas flutuantes explorada por privados deu os

primeiros passos há pouco mais de 15 anos. Desde então, a produção tem vindo a

aumentar, estando neste momento consolidada entre a Piscicultura da Baía d'Abra

(Ilhapeixe, S.A.), a Piscicultura da Ribeira Brava (Aquabaía, Lda.) e a Piscicultura da

Calheta (Marismar, Lda.).

Actualmente, a totalidade da produgão anual de douradaronda as 500 toneladas

na área CGl. Com a ampiiação na ârea concessionada CG2, prevê-se um aumento de

produção substancial de dourada, de acordo com a Tabela 2.

Tubela 2 - Pruvisão da svoluçãoda capacidadcprodutive pós-ampliaçõo na ríreaCG2

2023 20% 224

2024 74% 829

2025 971/o 1086

2026 100% tt20

Ao nível do processamento e enúalamento, este decorre conforme exposto

anteriormente, em que totlu o pescado capturado é Encaminhado para a fábrica ds

Ilhapeixe, SA., onde é processado nuÍna máquina que sepÍìra por categoria de peso de

acurtlo cüüì as classes de tarnanho pródctcrminados.

3.2.7. Infraestruturas e Equipamentos Conexos à Produção

A Aquabaía detém um conjunto de infraestruturas em terra que dão apoio directo

à produção, por forma a fazer frente às diversas situações que decorrem daprodução. No

Cais da Ribeira Brava usufruímos de uma área de 40 m2 com 5 contentores, para

aÍmazenamento de ração, equipamento, e também balneários para os funcionários. No

parque Empresarial da Ribeira Brava possuímos um anftrzém multifacetado para
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manutenção de redes, aÍïnazenamento de ração e outros equipamentos, possuindo

também iíreas de escritório, laboratório, refeitório e instalações sanitárias (Figuras 7 e 8).

O armazém da Aquabaía foi substancialmente melhorado em 2018, com um

aumento daárea coberta e também dazona exterior. Estas melhorias vieram trazer uma

nova capacidade de armazenamento de ração, que confere mais autonomia na gestão de

stock, assim como novos equipamentos e areas adicionais para manutenção e

armazenamento de redes.

Fíguras 7 e 8. Unidade de apoio logístico e aÍïnazenamento da Aquabaía, localizado no Parque

Empresarial da Ribeira Brava, onde é visível a nova área coberta dotada de uma ponte rolante para

elevação de caÍga.s, extremamente importante na manuten$o de redes (Fonte: fotos do proponente).

Igualmente no seguimento da ampliação ocorrida, foram adquiridas duas

embarcações, uma embarcação tipo catamaran para dar apoio na pesca (Figura 4),

manutenção dasjaulas e equipamento conexo, assim como uma embarcação de apoio às

jaulas para alimentação e outras actividades.

A ampliação prevista paÍa a árrea CG2 trarâ novas dinâmicas em termos de

logística e operacionalidade, pelo que certos investimentos terão de ser idealizados para

acompanhar esse desenvolvimento. Serão necesúrias novas embarcações e o espaço de

apoio directo à exploração, existente no Cais da Ribeira Brava, tení de ser repensado para

um maior armazenamento de ração e outros equipamentos em virtude do aumento

significativo daprodução. Em adição, o armazém da Aquabaía no Parque Empresarial da

Ribeira Brava também teria de ser reajustado, não só ao nível doarmazenamento de ração

devido ao aumento de consumo, mas também na manutenção e annazenamento de redes,

de modo a adequar-se ao volume de trabalho acrescido.
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3.2.8. Programas de Autocontrolo

3.2.8.1. Gestão de Resíduos

A gestão de resíduos é efectuada seguindo uma lógica de encaminhamento para

entidades ücenciadas de acordo com a natrneza dos mesmos. Nesta perspectiva, a

Aquabaía iú manter a logística empregue, adaptando-se em conformidade com o previsto

aumento dos mesmos provenientes daprodução. Assim, de acordo com a Lista Europeia

de Resíduos (Código LER), inscrito na Decisão 20l4l955lBU, de 18 de Dezembro de

2A14, os resíduos e o reqpectivo seguimento a dar a cadaum deles serão os seguintes:

I Ftnholqn'-rle rìF nìá<tir-n' í'n,{ ion I l.:ll I |91}ll,L { }rrere,:ãii H'ì

As embalagens de plastico provenientes das sacas de ração serão integralmente

encaminhadas para uma entidade licenciada na reciclagem e reapÍoveitamento destes

resíduos.

2. Madeira das paletes de ração: Código LER 170201, Operação Rl

Prevê-se também a produção de resíduos provenientes das paletes de ração. Estas

sqão encaminludas igualmente para Estação deTratarnetrto de Resíduos Sólidos daMeia

Serra @TRS), a cargo daempresa ARM- Ágo* e Resíduos da Madeira, SA.,de modo

a prossenuirem para incineração.

3. Óleos, baterias, etc. dos divenos equipamentos

Estes resíduos serão na sua grande maioria resultantes dos diversos equipamentos

que aAquabaía possuí no apoio à piscicultura, no seu armazém e também viaturas afectas

à entidade. Estes serão da responsabilidade das entidades que assegurara a manutenção

destes equipamentos, sendo que o seguimento dado a esses resíduos será efectuado pelas

mesmas de acordo com a legislação apücável.
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4. Redes e cabos: Código LER 200301, Operação Rl3

As redes, cabos e outros materiais não recicláveis em fim de vida serão enviadas

paru a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia Serra (ETRS), a cargo da

empresa ARM - Águas e Resíduos da Madeira, SA., por intermédio da mesma ou de

outra entidade ücenciada para o efeito.

3.2.8.2. Programas de Monitorização

Serão implementados programas demonitoização na área CG2,à semelhança do

que já existe na ârea CGl, por forma a avaliar viírios factores que influenciam e

caracteiuan a exploração, nomeadamente a qualidade da água, e também no

encaminhamento de subprodutos de origem animal e destino final aos mesmos.

a) Subprodutos de origem animal de categoria 2 (cadáxeres de peixes): Código

LER020199, Operação Rl

Os subprodutos de origem animal de categoria 2, nomeadamente cadáveres de

peixe, serão encaminhados para a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia

Serra (ETRS), a cargo da empresa ARM - Águas e Resíduos da Madeira, SA., para

prosseguirem para incineração, seguindo as orientações da Direção de Serviços de

Alimentação e Veterinária (DSAV), entidade que tutela estes serviços.

b) Tratamento de Águas Residuais

Como o sistema de jaulas encontra-se em rnar aberto, o tratamento de água

residuais está relacionado somente com as instalações de apoio. Assim, no que diz

respeito área de apoio directo à piscicultura no Cais da Ribeira Brava, as águas residuais

estão ligadas à rede de saneamento básico. Quanto ao armazém no Parque Empresarial

da Ribeira Brava, este possui ligação à rede de saneamento básico existente no parque

empresarial, encontrando-se, portanto, garantido o devido escoamento destas águas.
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c) Avaliação da qualidade da água

A avaliação daquaüdade daágua é fundamentalvisto ser sobre o meio marinho que

serão exercidos os mais substanciais impactos resultantes daprodução.

A produgão da Aquabaía na Piscicultura da Ribeira Brava em mar aberto possui a

vantagem de se situar em zona costeira. As conentes Ínarinhas favorecem a dispersão da

matéria orgânica e de outros resíduos metabólicos, mitigando o impacte ambiental na

qualidade daâg:aenos firndosmariúos. Noentanto,aproduçãode pescadoemregime

intensivo pode originar poluição em virtude da ração não consumida e dos produtos

metabólicos excretadosdabiomassa produzida{Mente et a1.,20A6). Simultaneamente, as

grandes concentrações de biomassa na área de produção aumentam o risco de ocorrência

tle patogéneos nc meio marinho circundante (Fcrguson et a!. , 2007 )-

Considerando o disposto na Directiva-Quadro da Água (DQA) e Diretiva Quadrro

Estratégia Marinha (DQEM) - Subdivisão da Madeira (2014'1, serão considerados dob

tipos tle locais para a recolha de amostras de água: num local com influência direta do

projeto existente e noutro sem influência direta. A localização precisa dosmesmos ainda

não é çoúeçida pois os trabalhos de planearnento e preparação ainda decorrem, no

entanto, sení seguida a lógica explicada previamente. As colheitas serão executadas

mensalmente, à sernelhança doprocedimento escolhido p ara a ir:ea CG l, sendo os ensaios

analíticos realizados por urna entidade especializada. Relativanrente à análise dosdadoe,

a qualidade rla i+gmsera analisada de acordo com os métodos de referência determinadm

no Decreto-Lei n." 236198, de 1 de Agosto (Tabela 3).
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Tsbels 3 - Métodos de análise e respectiva referência dos parâmetros físico-químicos para avaliação da

qualidadeda água na ârcaCG2.

Parâmetro Método de Análise Referência

pH Determ inação de pH potenciometricamente
CSN ISO I0523, US
EPA l5O,I,CSNEN
l6192, sM 4500-H(+)

Temneratura In situ

Cor (após
Íiltração)

Determ inação da cor espectrom çtricam ente CSN EN ISO 7887

Sólidos
süspens()s

totais

Determinação de substâncias não diluídas secas e substâncbs
não diluídas reçozidas gravimetricamente e determinação da
perda por calcinaçã o das substância s nã o diluída s e substâncbs
totais por cálculo a partir dos valores medidos

CSN EN 872, CSN
7 573s0

Salinidade
Determinação da condutividade elétrica com uso do
condutímetro e cálculo da salinidade

CSN EN 27 888, SM
2520F, CSN EN 16192

Oxigénio
dissolvido

Determinação do oxigénio diluído pelo método eletroquímico
com a sonda de membrana CSNENISO 5814

cB05
Determinação do consumo bioquímico de oxigénio
electroquimicamente apósn dias (BSKn - Demanda bioquímba
de oxigénio) - Parte 2: Método para amostras não diluídas

CSN ISO 6060, CSN
ISO 15705

cQo
Determinação do consumo químico de oxigénio com uso do
dicromato (CHSKCT - Demanda química de oxigénio Cr)
fotometricamente

CSN ISO 6060, CSN
ISO 15705

CloroÍila sM 10200 H

Amónia
Determinação do nitrogénio total pelo método modificado de
Kj eÌdahl espectrofotom etricam ente

CSNENISO II732,
CSNENISO 13395,
CSNEN 16192, SM

4500-NO2(-), SM 4500-
NO3í_)

Silicatos
Determinação de silicatos solúveis por meio da
espectrofotometria discreta e determinação de H2SiO3 e da
mineralização totalporcálculo a partir dos valores medidos

CSN EN TSO 16264,
EPA 370,1

Fosfatos
Determinação do fósforo totalpor espectrofotometria disçreta e

determinação do fósforo como P2O5 e PO4 3- por cálculo a
partir dos valores medidos

CSNENISO 6878 and
csNrso 15681-l

Nitratos

Determinação da soma do amoníaco e iões de amónio, do
nitrogénio de nitrito e da soma do nitrogénio de nitrito e de
nitrato por meio da espectrofotometria discreta e determìna$o
de nitritos, nitratos, do nitrogénio amoniacal, inorgânico,
orgânico, total, do amoníaco livre e dos iões de amónb
dissociados por cálculo, a partir dos valores medidos incluindo
o cálçulo da minçralìzação total

CSNENISO I1732,
CSNENISO I3395,
CSNEN 16192, SM

4500-NO2(-), SM4500-
No3(-)

Nihitos

Determinação da soma do amoníaco e iões de amónio, do
nitrogénio de nitrito e da soma do nitrogénio de nitrito e de
nitrato por meio da espectrofotometria discreta e determina$o
de nitritos, nitratos, do nitrogénio amoniacal, inorgânico,
orgânico, total, do amoníaco livre e dos iões de amónb
dissociados por cálculo, a partir dos valores medidos incluindo
o çálculo da mineralização total

CSNENISO 11732,
CSNEN ISO I3395,
CSNEN 16192, SM

4500-NO2(-), SM4s00-
No3(-)

21



3.2.8.3. Plano de Prevenção e Emergêncta

A prevenção e mitigação de eventos que resultem em fugas de biomassa é um dos

principais factorespara uma boa gestão deuma unidadeaquícola. A Aquabaía possui uma

equipa de mergulhadores experiente que estão diariamente no local para garantk a

integridade do sistema de jaulas, que não existem pontos de fuga e que a biomassa se

mantém bem ao longo da produção. Deste modo, são enumeradas as diferentes

ações/tarefas cuja equipa toma para prevenir e/ou mitigar esse tipo de situações:

-Yenficação diâna do estado das redes;

- Verificação diária das amarrações dasjaulas;

Í I :r:-- -!- t:!-:.^ I ^ ^^r^l^ l^ -...1.. 1,.r,. ,t,, *,,.-,-^,{,- ..^^^ll.^ Á^ .'.^'+^l;Á.'.1- n,,lq
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contúilização e posterior encaminhamento em conformidade com a legislação em vigor;

- Verificação diária das previsões do estado do tempo, quer condições marítimas quer

climatéricas para preparal o equipamento devidamente (e.g. baixar todas as redes pafiI a

água por forma a reduzir ao máximo possível acarga que as jaulas suportam e, portantq

roduzir o risco de quebra dos tubos de flutuação das jaulas perante oncíulação intensa,

garantir que os câbos de arwa*ação eslãu fi'ruq sol-r [ctrsãr', e dcvidatrietrte aülattados,

que não cxistcm objectos a boiar no sistema de jaulas que possam comprometer a

integndade das redes, que a rerle de pássaros está fixa correctamente, entre outros).

Quanto a situações de fuga, não existe neúuma medida de contenção/mitigação

após um evento dessa natureza, para além das medidas de prevenção descritas

anteriormente. Na possibilidade de existir algum ponto que necessite de atenção, procede-

se à substituição e/ou reparação ímediata do equipamento.

3.2.9. Mão de obra

Actualmente estão afectos directamente à produção 15 colaboradores, dos quais 2

são biólogosimarinheiros, 3 mestres túfego locaVmergulhadores, I mestre tnífego local,

3 mergulhadores/marinheiros, 3 marinheiros, 1 mestre de redes/ mergulhador/marinheiro

e 2 operadores indiferenciados. Com a ampliação, estáprevisto a criação de 8-10 novos
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postos de trabalho, pãfr suprir a ârea do mergulho, apoio nas embarcações e jaulas, e

manutenção de redes.

4. Prograrnação Temporal e Espacial da Ampliação

Na fase de construção prevê-se os seguintes trabalhos

) Instalação das estruturas no frff, nomeadamente âncoras, anéis

subaquáticos e respectivos cabos que interligam todo o sistema;

) Construção dasjaulas em tena (em simultâneo com o anterior);

) Transporte para o seu fundeadouro;

D Ancoragem;

Após solicitação prévia às entidades competentes, prevê-se que a construção das

jaulas ocolra na praia da Ribeira Brava, à semelhança da ampliação do sistema de jaulas

na ârea CGI em 2017. O local em questão mostrou ser ideal paÍa a montagem das

estruturas, sendo o acesso directo ao mar e a proximidade à área concessionada factores

adicionais importantes nas operações.

A previsão para atotal implementação das estruturas é de cerca de 6 meses, que

engloba a implementação do sistema no mar (i.e., ãncoras e correntes, anéis e cabos),

montagem das jaulas em terra e colocação nos respectivos fundeadouros. No entantq

dada a distância do porto de abrigo mais próximo e complexidade das operações, é

possível que se estendapor mais tempo.

Relativamente à longevidade do presente projecto, estima-se que as estruturas

tenham um tempo útil de vida de cerca de 30140 anos. Estas previsões oscilam mediante

as condições climatéricas e marítimas, robustez dosmateriais, entre outras circunstâncias.
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5. Considerações Finais

A presente memória descritiva de projecto de aquicultura, baseada na Portaria n.o

27912017, de l9 de Setembro, para efeitos da atribuição doTítulo deActividadeAquícola

(TAA), vem expor e aclarar as diversas circunstâncias associadas à ampliação prevista

para a piscicultura da Ribeira Brava na iírea concessionada CG2, entre o Cais do

Campanário e a Fajã dos Fadres.
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