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Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas (DRAAC)

draac@madeira.gov.pt

Assunto: lmpugnação administrativa da Declaração de lmpacte Ambíental (DlA) do projeto de
Requalificação da Frente Mar de São Vicente

Requerente: Núcleo Regional da Quercus - Madeíra
Ne de ldentificação Fiscal 501736492
Apartado 698
9001-908 Funchal
madeira@quercus.pt

Exmo. Senhor

Diretor Regional do Ambiente e Alterações Climáticas

Ao abrigo do direito que nos é conferído pelo número 1 do artigo 37s do Regíme Jurídico de
Avaliação de lmpacte Ambiental (RlAlA) e nos termos do Código do Procedimento
Administratívo, vimos impugnar a Declaração de lmpacte Ambiental (DlA) do projeto de
Requalificação da Frente Mar de São Vicente, tendo por base os seguintes fundamentos:

O Estudo de lmpacte Ambiental (ElA) do projeto de Requalificação da Frente Mar de São Vicente
não respeitou o conteúdo mínímo do EIA exigido no Anexo V do RJAIA, nomeadamente:

1. - Não respeitou a alínea bl do ne 1 do Anexo V, na medida em que não descreve as

características físicas da totalidade do projeto, não incluindo a descrição das exigêncías no
domínio da utilização e movimentação de materiais rochosos, na fase de construção.

Em sede de consulta pública, questíonámos qual o volume de materiais necessáríos à obra e
qual a sua proveniência. Esta questão ficou sem resposta, bem como não foi esclarecida a

localização da pedreira referida na pág.74doElAlpáe.76 do PDF do EIA), a localização do
estaleiro (referido na pág. 93 e 100 do PDF do EIA), a localização dos acessos a construir e
dos depósitos de terra e aterros (referidos na pág. 94 do PDF do EIA). O EIA do projeto de
Requalificação da Frente Mar de São Vicente foi omisso relativamente a estes aspetos, e a
consulta pública não foi aproveitada para completar a informação em falta.

2. - Não respeitou o ne 2 do Anexo V, na medida em gue não descreve qualquer alternatíva ao
projeto, em particular no respeitante à sua parte mais polémica - a construção de uma obra
costeira para ímplantação de um estacionamento. A consulta pública demonstrou que
existem várias alternativas razoáveis.

3. - Não respeÍtou o ns 4 do Anexo V, na medida em que não descreve os fatores suscetíveis
de serem significatívamente afetados pelo projeto, nomeadamente a biodiversidade e a
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paisagem, mas também a dinâmica costeira e as características das ondas que interessam à

prática do surf.

Como enfatizado no parecer da Comissão de Avaliação, a caracterização da situação de

referência da praia de calhau rolado, relativamente à sua biodiversidade (mas também à sua

área, morfologia e declive), não foi efetuada no ElA.

O Parecer Final da Comissão de Avaliação (na Descrição do Projeto) reconhece que "O EIA

não identificou informação relativa às unidades de paisagem no concelho." Com efeito, o EIA

refere que essa informação não existe ou não está dísponível (pág. 69 do PDF do EIA), o que

é falso! No estudo sectorial de caracterização do sistema bíofísico realizado no âmbito da

revisão do PDM de São Vicente, que pode ser consultado em RPDMSV-sistema-Biofisico.pdf

(cm-saovicente.pt), foifeita uma caracterização das Unidades de Paisagem do concelho (pág.

95 a 109). A UP1- lnterface Litoral, correspondente à "faixa litoral do concelho de S. Vicente,

insere-se no contexto costeiro setentrional ilhéu, mais exposto à acção directa da abrasão do

que a costa sul, caracterizada pela sucessão de arribas em que a estrutura dos materiais

eruptivos favorece os desmoronamentos. Esta característica do litoral constitui também ela,

uma importante imagem de marca das referências paisagísticas da ilha da Madeira. As arribas

são apenas interrompidas pela foz das ribeiras, onde se situam zonas de recreio e onde o

depósito de materíais grosseiros forma praias de calhau" {pá9.97Ì'. Note-se que este estudo

sectorial faz parte do PDM de São Vicente, além de que, informação sobre as unidades de

paisagem do concelho existe também no Relatório Ambiental do PDM. É impensável que o

PDM de São Vicente não tenha sido consultado pela equipa que elaborou o EIA!

De extrema importância para São Vicente e para a Madeira, e altamente suscetível de vir

a ser significativamente afetado pelo proieto, o fator paisagem não foi descrito! E não foi

por não existir ou não estar disponível informação! Presumivelmente, terá sido uma

estratégia deliberada de branqueamento! Porque é óbvio que a construção de um parque de

estacionamento à beira-mar, avançando sobre a praia, não melhora a qualidade cénica do

lugar, que é pouco humanizado, ao contrário do que o EIA quer fazer passar. O mar, a arriba

e a praia são os elementos dominantes da paisagem e são naturais. A fíada de construçôes

existentes na base da falésia e a estrada não têm uma escala comparável. Aliás, a foz da

ribeira de São Vicente é considerada uma área paisagisticamente sensível e o solo urbano aí

presente é visto como uma intrusão na paisagem que pode contribuir para a sua

descaracterização (ver pá9. 131 do Relatório Ambiental do PDM).

A DlA, relativamente ao descritor Dinâmica Costeira, considerou "existirem algumas lacunas

que dificultam uma análise clara e objetiva dos efeitos da execução do projeto na linha de

costa, por manifesta falta de dados no descríto/' lregíme de marés e agitação marítima na

área de intervençãol. É inconcebível utilizar, para o efeito, os dados da estação ondógrafo do

Funchal!

No que respeita às características das ondas que interessam à prática do surf, não foram, de

todo, consideradas no ElA, mesmo que altamente suscetíveis de serem significativamente

afetadas pelo projeto e pela "obra aderente à linha de costa para deflexão das ondas",

proposta como medida de minimização.
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4. - Não respeitou a alínea al do ne 5 do Anexo V, na medida em que não foram descritos os
prováveis efeitos significativos da construção e da exploração do projeto no ambiente, ou
foram-no de modo muito deficíente. O forte condicionamento à realização de numerosos
estudos, imposto pela DlA, prova gue os elementos de avaliação fornecidos pelo EIA foram
claramente insuficientes. Da análise das condicionantes da DlA, concluímos que, no
essencial, pratícamente tudo tem de ser feito/reformulado ! Exemplificando:

"Estudo hidromorfológico recorrendo a modelação numérica, e tendo em conta os cenários
climáticos, com o objetivo de avalíar possíveís efeitos locais causados pela construção da
obra marítima pretendida, riscos naturaís associados, impactes no meio natural e,

inerentemente, impactes na integridade da obra, pessoas e bens";

"Avaliação mais robusta e de caráter local do nível de significância dos impactes ambientais,
no que se refere ao descritor dinâmica costeira, relativamente ao regime de marés e agitação
marítima predominantes na área da intervenção";

"Desenvolvimento de estudo geotécnico para avaliar a estabilidade da arriba/escarpa sul";

"Caracterização prévia da situação de referência da praia de calhau rolado, no sentido de
identificar a existência das comunidades biológicas que esta comporta e no seguímento
identificar possíveis impactos decorrentes, sobretudo na fase de construção do projeto", etc.

5. - Não respeitou a alínea bl do nq 5 do Anexo V. na medida em que não foram descritos os
prováveis efeitos significativos do projeto no ambiente, resultantes da utilização do material
rochoso necessário à obra, uma vez que nem foram identificados o local de proveniência e o
volume deste recurso natural.

6. - Não respeitou a alínea dl do ne 5 do Anexo V, na medida em que não foram devidamente
considerados os riscos para a vída humana resultantes da execução do projeto. Foi
subvalorizada, no EIA e na avaliação da CA, a conjugação incomum de fatores de risco
inerentes à área de implantação do projeto: área situada na base de uma falésia com sinais
de instabilidade, próxima da interseção das duas mais extensas falhas da ilha da Madeira, em
área inundável próxima da foz de uma ribeira, sujeita à erosão costeira, ao galgamento
marítimo e aos efeitos sinérgicos entre todos estes riscos, num contexto de alterações
climáticas! A execução do projeto, que potencia todos estes riscos, tem como objetivo
dinamizar a área, atraindo para ela um maior número de pessoas!

7. - Não respeitou a alínea el do ne 5 do Anexo V, na medida em que não foram considerados
os efeitos cumulativos no ambíente com outros projetos. Refira-se o projeto da conduta
elevatóría DN500 PN 25, associada ao Sistema Elevatório do Seixal, parte do traçado
prelíminar da qual atravessa a zona de intervenção do projeto da Frente Mar. Previsto para

uma área próxima, o projeto da Estabilização do Talude e Proteção da VE2 entre os Túneis
da Ladeira da Vinha e João Delgado devia ter sido também analisado, dada a natureza dos
impactes previsíveis, nomeadamente no que respeita à paisagem, e a sua vulnerabilidade às

alterações climáticas.
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8. - Não respeitou a alínea fl do ne 5 do Anexo V, na medida em que não descreve os prováveis

impactes do projeto sobre o clima, nem avalia, de forma adequada e credível, a

vulnerabihdade do projeto às alterações climátlcas.

Não houve uma análise estimativa do volume de emissões de gases com efeito de estufa

produzidos, quer na fase de construção, quer na fase de exploração, em resultado do tráfego

rodoviário. O contributo do projeto para a continuidade de um modelo de uso exagerado do

automóvel, mesmo num contexto de lazer e contacto com a natureza, também devia ser

objeto de reflexão.

Relativamente à abordagem, no ElA, do descritor Alterações Climátícas, a DIA salienta "a

ausência de uma avaliação específica quanto às alterações climáticas, ainda que possa dizer-

se que alguns dos seus fatores mais relevantes (ex.: subida do nível médio das águas do mar,

aumento da frequência e da magnitude dos eventos extremos) são apresentados ao longo

do documento."

A DIA reconhece que a alínea f) não foi adequadamente cumprida e que as potenciais

vulnerabilidades do projeto podem ter sido subavaliadas no ElA.

9. - Não respeitou o ns 6 do Anexo V, na medida em que a descrição de impactes efetuada foi

deficiente, e não foram estudadas alternativas ao projeto.

Na Sintese do Procedimento, cxposta na DlA, é referido que "Da análise efetuada [para

verificação da conformidade do ElAl, a CA considerou que, em termos de estrutura, os

documentos apresentados enquadravam-se de forma suficiente no requerido pelo Anexo V do

Decreto-Leí ne 751-B/2OL3, de 31 de outubro, na sua atual redação, pelo que a autoridade de

AIA emitiu a Declaração de Conformidade do Estudo de impacte Ambiental ..."

A Comissão de Avaliação ficou-se pela análise da estrutura, quando deveria ter verificado se o

EIA em causa incluía o conteúdo mínimo exigido pelo Anexo V! Ao abrigo do ns 9 do artigo 14e

do RJAIA, poderia ter solicitado, ao proponente, elementos adicionais. Não o fez, e depois, sem

coragem nem independêncía, optou por condicionar uma DIA Favorável, exigindo a

apresentação dos elementos necessários à efetiva avaliação de impacte ambiental! Viabilizou

primeiro o projeto e vai (?) avaliá-lo mais tarde, subvertendo a Avaliação de lmpacte Ambiental

e transformando-a numa farsa!

A sequência lógica (e legal) é conhecer antecipadamente as consequências ambientais de um

projeto e das suas alternativas, tendo em vista suportar a decisão sobre a respetiva viabilidade

ambiental. Este procedimento de AIA configura uma fraude à lei.

Consideramos que a DIA Favorável Condicionada emitida não está fundamentada na avaliacão
ponderada dos impactes ambientais associados ao proieto. conforme definido pelo ne 1 do

artiso 18 g do RJAIA. A avaliação dos impactes ambientais foi muito deficiente, como visto

anteriormente, permitindo apenas fundamentar uma DIA DESFAVORÁVEL.

A DIA não aoresentou o resumo do resultado consulta oública e da forma como a mesma

foi tida em conta na decisão. conforme exisido na alínea cì do ne 3 do artigo 18e do RJAIA.
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Apenas o Relotório da Consulta Pública incluiu o resumo do resultado da consulta pública,
fazendo a síntese das opiniões predominantemente expressas e respetiva representatividade,
anexando até todos os contributos. A forma como a consulta pública foi tida em conta na decisão
não foi revelada, nem na DlA, nem no Relatório. com efeito, o que se depreende é que as
preocupações, questões e sugestões apresentadas não foram acolhidas nem tidas em conta na

decisão!

As razões de facto e de direito apresentadas para justificar a decisão não a justificam
efetivamente. Além de umas mentiras iniciais, são, no essencial, uma lista daquilo que não foi
efetuado no ElA. Ao não apresentar razões de facto e de direito que fundamentem a decisão
tomada, a DIA não resoeita a alínea dl do ng 3 do artigo 18e do RJAIA.

De acordo com a alínea b) do ne 3 do artigo 39e. constitui contraordenacão ambiental grave
o não cumprimento do conteúdo fixado na DIA nos termos previstos no nq 3 do artigo 18s do
RJAIA.

Pelo exposto, vimos solicitar a Vossa Exs a alteração da Declaração de lmpacte Ambiental do
projeto de Requalificação da Frente Mar de São Vícente para DESFAVORÁVEL.

Com os melhores cumprimentos,

Funchal, 19 de outubro de2O27

A Presidente

Elsa Araújo

A Relatora

Cristina Gonçalves

P.S.: De acordo com o ns 2 do artigo 37e do RJAIA, a Autoridade de AIA deverá proceder à

divulgação desta impugnação através dos meios adequados.




