MANIFESTO POR UMA POSIÇÃO GOVERNAMENTAL URGENTE FACE ÀS DIFICULDADES DE
COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE AGRICULTURA INTENSIVA E VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS
ENDÓGENOS DA COSTA SUDOESTE

As pessoas e entidades abaixo assinadas, membros do Conselho Geral da Rota Vicentina,
solicitam ao Governo de Portugal uma posição urgente relativamente às dificuldades de
compatibilização dos objectivos do Parque Natural do Sw Alentejano e Costa Vicentina e do
Perímetro de Rega do Mira. Acreditam os signatários existirem soluções para o
desenvolvimento da agricultura em moldes que respeitem os recursos endógenos da região,
requerendo estas soluções no entanto de uma posição clara por parte do Governo e
respectivas orientações Ministeriais – Agricultura, Ambiente e Economia/Turismo –, em
diálogo entre si e em prol dos reais interesses da região e do país.
Considerando as seguintes dimensões desta problemática:
1. O património natural e cultural da região é hoje um importante activo sócio-económico
e um exemplo de desenvolvimento sustentável a nível nacional e internacional, estando
a Costa Sudoeste indicada pela UNESCO para Património Mundial
2. A actividade agrícola moderna associada ao Perímetro de Rega do Mira (PRM) é um
importante motor económico exportador de grande expressão a nível regional e nacional
3. Existe uma sobreposição geográfica entre o PRM pré-existente e as classificações de
protecção ambiental posteriores (PNSACV, Rede Natura 2000, REN, etc.)
4. Tanto a conservação da natureza e a valorização dos recursos endógenos –
nomeadamente através do turismo – quanto o Perímetro de Rega do Mira têm tido ao
longo das últimas décadas um forte investimento na região, quer privado, quer público
(inclusive comunitário)
5. A realidade agrícola do PRM é hoje de carácter intensivo e industrial, evolução em
nenhum momento previsível aquando da criação do PRM na década de 60 ou sequer das
classificações proteccionistas posteriores (PNSACV, Rede Natura 2000, REN, etc.)
6. É indiscutível a existência de impactos da agricultura intensiva a nível ambiental e sócioeconómico na região
7. Há uma preocupação agravada pela perspectiva de duplicação da área ocupada por
agricultura intensiva nos próximos 2 anos
8. Há uma insuficiente informação no território sobre a ocupação agrícola actual e seus
reais impactos nos restantes sectores, dada a ausência de monitorização a todos os níveis
9. Para além do Parque Natural do Sw Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV) e de diversas
outras classificações proteccionistas desta região, destaque para a Rede Natura 2000 que
exige compromissos do Estado com a União Europeia que podem estar em causa na
situação actual e mais ainda nos anos próximos
10. Os agentes locais têm um historial de décadas de restrições à sua vida e aos seus
investimentos à luz do objectivo da conservação da natureza, que merecem uma acção
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concertada por parte do Estado com compromissos assumidos pelos diferentes sectores
e Ministérios, garantindo o sentido aos sacrifícios exigidos aos residentes e investidores
de todos os sectores
11. Há uma incontestável falta de instrumentos e meios para implementar soluções a nível
sectorial, regional e local, à luz do quadro legislativo actual, em particular se tivermos em
conta a gravidade e urgência da situação.
12. São reconhecidos os esforços empreendidos por diversos agentes com responsabilidades
regionais, locais ou sectoriais (ICNF, autarquias e agentes locais), de avaliação da situação
e conflitos associados durante o último ano
Entendemos que é possível encontrar um modelo de convivência saudável entre as várias
realidades actuais da costa Sudoeste, mas é condição indispensável uma posição concertada
entre os três ministérios, para que seja claro qual o caminho a seguir, quais os compromissos
a exigir a cada uma das partes e em simultâneo garantir os meios de acção necessários.
De salientar a importância de encontrar um compromisso colectivo face ao desenvolvimento
económico, à sustentabilidade e à responsabilidade ambiental e social, cuja repartição entre
os vários sectores da sociedade e da economia seja transversal e claramente assumida.
Será caso para os presentes subscritores questionarem o Governo de Portugal: qual o
caminho que se pretende para a Costa Sudoeste, que é simultaneamente um dos últimos e
mais belos redutos de litoral selvagem e protegido do sul da Europa e um território eleito
pela agricultura pelas suas condições excepcionais e inigualáveis para a produção intensiva?
Desenvolvimento das 11 dimensões acima identificadas:
1. O património natural e cultural da região é hoje um importante activo sócio-económico
e um exemplo de desenvolvimento sustentável a nível nacional e internacional, estando
a Costa Sudoeste indicada pela UNESCO para Património Mundial
O património natural e cultural da região (inclui PNSACV e Rede Natura 2000, REN entre
outras classificações específicas) representa hoje um activo económico e social muito
importante para a sustentabilidade da região, que tem assente uma boa parte dos seus
investimentos - públicos e privados - na construção de um destino turístico cada vez
menos sazonal e cada vez mais qualificado e sustentável, como provam as inúmeras
distinções, prémios e certificações que têm sido atribuídas à região e aos seus
projectos. Através do trabalho de promoção feito, nomeadamente pela Rota Vicentina e
pelas próprias agências de promoção turística externas (ARPT’s/ERT’s/TdP), a imprensa e
o mercado internacional reconhece esta região como “uma das mais belas e bem
preservadas zonas costeiras do Sul da Europa”.
2. A actividade agrícola moderna associada ao PRM é um importante motor económico
exportador de grande expressão a nível regional e nacional
Com um historial de 5 décadas de investimentos públicos e privados, o Perímetro de Rega
do Mira é uma realidade incontornável do Sudoeste e particularmente da Bacia
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Hidrográfica do Mira (parte oeste do Concelho de Odemira e noroeste de Aljezur).
A Associação de Beneficiários do Mira é uma entidade com forte intervenção no território,
contando com número elevado de associados e uma estrutura sólida e crescente.
A actividade agrícola do PRM constitui hoje um importante contributo para as metas
agrícolas nacionais e para as exportações, assente em tecnologia de ponta e numa lógica
produtiva altamente lucrativa cujo desenvolvimento importa garantir.
3. Existe uma sobreposição geográfica entre o PRM pré-existente e as classificações de
protecção ambiental posteriores (PNSACV, Rede Natura 2000, REN, etc.)
O PRM foi desenvolvido na década de 60, tendo a Área de Paisagem Protegida sido criada
em 1988 e o PNSACV criado em 1995.
Este foi um passo determinante para a conservação da natureza, das paisagens e da
biodiversidade, tendo em 2011 sido publicada a revisão do POPNSACV que prevê uma
série de medidas de compatibilização ambiental e cultural que, na prática, não têm tido a
sua execução garantida.
De salientar que, estando o POPNSACV sujeito a revisão e discussão pública periódica, o
mesmo não acontece no que diz respeito à área de implantação do PRM, que na prática
não é revista desde a sua constituição. A desactualização desta cartografia da área
beneficiada pode verificar-se, por exemplo, nas manchas excluídas inicialmente, quando
a gravidade era um factor determinante para a rega, actualmente ocupadas com
agricultura intensiva como se, de facto, pertencessem à área beneficiada.
4. Tanto a conservação da natureza e a valorização dos recursos endógenos –
nomeadamente através do turismo – quanto o Perímetro de Rega do Mira têm tido ao
longo das últimas décadas um forte investimento na região, quer privado, quer público,
quer comunitário
União Europeia, Governo, regiões, Municípios, concessionários e empresários têm
investido fortemente em ambos os sectores, sem que seja perceptível qualquer
investimento na sua compatibilização e harmonização. Não havendo fiscalização
suficiente, destaque maior para a falta de sensibilização e incentivo dos vários agentes
para a importância de ambos os sectores e para as práticas que melhor garantem a sua
co-existência.
5. A realidade agrícola do PRM é hoje de carácter intensivo e industrial, evolução em
nenhum momento previsível aquando da criação do PRM na década de 60 ou sequer
das classificações proteccionistas posteriores (PNSACV, Rede Natura 2000, REN, etc.)
O Perímetro de Rega do Mira foi criado na década de 60 e não sofreu qualquer revisão
desde essa data, senão a consignada pelo POPNSACV em 2011. Se a agricultura de regadio
era extensiva e tradicional desde há 40-50 anos, tomou nos últimos 5 anos uma nova
dimensão, assente numa indústria de produção intensa e altamente produtiva sobretudo
de culturas em estufas e túneis, atingindo hoje uma área muito superior à que ocupava
em 2010, e emprega milhares de trabalhadores, na sua maioria imigrantes provenientes
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do oriente ou do leste europeu (na freguesia de S. Teotónio esta proporção é de cerca de
metade dos habitantes locais, mas com um enorme ritmo de crescimento a cada mês que
passa).
6. É indiscutível a existência de impactos da agricultura intensiva a nível ambiental e sócioeconómico na região
Os impactos da agricultura de carácter industrial não estão a ser monitorizados de forma
sistemática, mas a sua percepção é evidente e clara:
- Impacte visual (das culturas em geral, mas particularmente das culturas em abrigo,
devido ao maior impacte paisagístico dos campos de plástico)
- Impacte na qualidade da água (percebido pelas suas propriedades organolépticas, mas
identificado pelo menos num estudo científico publicado) – Palma et al. (2013),
Ecological and ecotoxicological responses to water pollution: a case-study of the
temporary river Brejo do Carragão (south of Portugal)
- Impacte na qualidade do solo (pelo menos ao nível da erosão, uma vez que não está
em curso o sistema de monitorização da qualidade do solo previsto na lei)
- Impacte nas espécies e habitats da área do PRM e na sua envolvente, muita dela afecta
já à agricultura de carácter intensivo, apesar de estar fora da área beneficiada. A
regressão do habitat prioritário “Charcos Temporários Mediterrâneos” é prova do
referido, o que levou mesmo a Comissão Europeia a financiar um programa de
recuperação deste ecossistema.
- Impactes sociais – Dezenas de milhar de trabalhadores chegam à região sem um plano
para os receber e enquadrar socialmente, com os inevitáveis impactos agravados por
se tratar sobretudo de imigrantes com uma cultura muito diferente da que se vive no
local
- Impactes económicos – Com uma enorme impacto positivo pela exportação associada
à agricultura, algum emprego mais qualificado e rendimentos para os proprietários
agrícolas, mas também negativo (em menor escala) no caminho feito pela valorização
económica dos recursos endógenos
7. Há uma preocupação agravada pela perspectiva de duplicação da área ocupada por
agricultura intensiva nos próximos 2 anos
Se a situação actual tem impactos preocupantes e de difícil resolução, a vários níveis,
torna-se particularmente preocupante face à crescente e exponencial ocupação do solo
por agricultura intensiva, que se prevê que venha a duplicar nos próximos dois anos,
sendo difícil de antecipar o que poderá acontecer num período de 5 ou 10 anos.
8. Há uma fraca percepção no território sobre a ocupação agrícola actual e seus reais
impactos nos restantes sectores, dada a ausência de monitorização a todos os níveis
A evolução da ocupação agrícola no território aconteceu de forma muito rápida e sem
grande discussão ou integração da abordagem entre os vários agentes do território. A
interacção com a tecido social local, faz-se através de:
- arrendamento de propriedades aos proprietários agrícolas, com contratos de longa
duração e remunerações interessantes (ainda assim bastante abaixo de destinos
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agrícolas bem conhecidos como é o caso de Almeria, no sul de Espanha), que os
incentivam a abandonar as práticas agrícolas tradicionais
- arrendamento de casas de habitação para alojamento de trabalhadores agrícolas, numa
proporção que já implicou a conversão de pensões para alojamento desta natureza e
onde é sabido ser a ocupação feita numa média muito superior à permitida por lei
- nas necessidades sociais básicas às quais as autarquias têm muita dificuldade em
responder num tão curto espaço de tempo
- alterações ao enquadramento paisagístico de algumas das áreas mais nobres da região,
mas também da normal vivência rural
De salientar que não há uma noção exacta da dimensão desta realidade e das suas
diversas facetas.
Também ao nível dos impactos no solo, qualidade da água e valores naturais não há uma
monitorização real, sendo preocupante a extrapolação destes impactos que se faz de
forma empírica, de acordo com a perspectiva em causa.
9. Para além do Parque Natural e de diversas outras classificações proteccionistas desta
região, destaque para a Rede Natura 2000 que exige compromissos do Estado com a
União Europeia que podem estar em causa na situação actual e mais ainda nos anos
próximos
Se as classificações de protecção nacionais estão em causa com esta realidade ainda não
devidamente articulada, mais grave se revela a Rede Natura 2000, que prevê inclusive
entrada de verba no país e na região para a sua preservação. Mais uma vez, deve haver
coerência nos objectivos a atingir e nos compromissos do vários sectores de actividade,
ainda que se assuma que a actividade económica gera sempre alguns impactos
ambientais, é fundamental que estes sejam estrategicamente previstos, monitorizados e
minimizados, tanto quanto possível. A título de exemplo, não são conhecidas medidas
agro-ambientais com expressão no território em causa, ou seja, com um número
expressivo de candidatura e resultados comprovados.
10. Os agentes locais têm um historial de décadas de restrições à sua vida e aos seus
investimentos à luz do objectivo da conservação da natureza, que merecem uma acção
concertada por parte do Estado com compromissos assumidos pelos diferentes sectores
e Ministérios, garantindo o sentido aos sacrifícios exigidos aos residentes e investidores
de todos os sectores
Ao longo de mais de 20 anos de existência deste Parque Natural, a população, empresas
e outros agentes locais têm visto as suas acções e investimentos fortemente
condicionados pelos Planos de Ordenamento em vigor, em nome da conservação da
natureza, da paisagem e dos recursos endógenos. O caminho apontado para um
desenvolvimento sustentável foi o turismo de natureza e os produtos locais, assente na
valorização económica dos recursos endógenos, que requer um investimento continuado,
prolongado e concertado entre públicos e privados.
Depois de conhecerem o conceito de PIN (Projecto de Interessa Nacional), que não
auscultou o verdadeiro interesse da região e criou excepções incompreensíveis à
legislação e vigor, a actual realidade agrícola traduzida em centenas de hectares de
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estufas e plástico sem o devido enquadramento paisagístico e ambiental é encarada como
uma nova “excepção à regra”, tornando o esforço conjunto de conservação dos valores
locais questionável e sem um real sentido de futuro.
11. Há uma incontestável falta de instrumentos e meios para implementar soluções a nível
sectorial, regional e local, à luz do quadro legislativo actual, em particular se tivermos
em conta a gravidade e urgência da situação
O ICNF regula a actuação dos agentes do território nos sectores das florestas, construção
ou pescas, tal como da agricultura, mas os meios existentes, no PNSACV são insuficientes
para acompanhar o muito elevado ritmo de investimento destes sectores, que têm um
enquadramento legal e cartográfico específico, sendo o seu controlo, fiscalização e
monitorização particularmente ineficazes no quadro actual.
O Estado tem desinvestido acentuadamente na gestão da Rede de áreas Protegidas,
sendo urgente que os meios e os recursos do ICNF, designadamente, no PNSACV, sejam
claramente reforçados.
12. São reconhecidos os esforços empreendidos por diversos agentes com
responsabilidades regionais, locais ou sectoriais (ICNF, autarquias e agentes locais), de
avaliação da situação e conflitos associados durante o último ano
Durante os últimos 12 meses houve um esforço importante ao nível de diversos agentes
com responsabilidades regionais, locais ou sectoriais (ICNF, autarquias e agentes locais),
de avaliação da situação e conflitos associados, com um plano de acção em concreto, que
não inviabiliza os propósitos do presente manifesto na medida em que na generalidade
as soluções não se encontram implementadas nem a resolução da maior parte das
questões está ao alcance ou jurisdição destas mesmas entidades, o que vem reforçar a
necessidade de articulação ministerial entre Agricultura, Ambiente e Economia/Turismo.
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São signatários / signatárias:
1. Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo
2. Almargem – Associação de defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve
3. Associação Bandeira Azul da Europa
4. Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur
5. Associação de Marisqueiros de Vila do Bispo e Costa Vicentina
6. Associação de Turismo do Algarve
7. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur
8. Clube de BTT de Odemira
9. Juntas de Freguesia do Concelho de Aljezur
10. Juntas de Freguesia do Concelho de Vila do Bispo
11. Juntas de Freguesia do Município de Odemira
12. Juntas de Freguesia do Concelho de Sines
13. Liga para a Protecção da Natureza
14. Madalena Victorino (Coreógrafa e Programadora Cultural)
15. Município de Aljezur
16. Município de Vila do Bispo
17. Paula Canha (Bióloga e Professora)
18. Região de Turismo do Alentejo
19. Região de Turismo do Algarve
20. Rota Vicentina – Associação para a Promoção do Turismo de Natureza na Costa
Alentejana e Vicentina
21. Universidade de Évora
22. Vicentina – Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste

Odemira, 19 de Outubro de 2016
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Este Manifesto será enviado para as seguintes pessoas / entidades:
1.

Presidente da República

2.

Presidente da Assembleia da República

3.

Primeiro-Ministro

4.

Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural

5.

Ministro do Ambiente

6.

Ministro da Economia

7.

Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação

8.

Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural

9.

Secretário de Estado do Ambiente

10. Secretário de Estado adjunto e do Ambiente
11. Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza
12. Secretária de Estado do Turismo
13. Comissão Parlamentar da Agricultura e do Mar
14. Comissão Parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização,
Poder local e habitação
15. Comissão de Assuntos Europeus
16. Grupos parlamentares: PPD/PSD, PS, PCP, PEV, BE, CDS-PP e PAN
17. Director-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
18. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente
19. Presidente da CCDR do Alentejo
20. Presidente da CCDR do Algarve
21. Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral
22. Associação de Municípios do Algarve
23. Município de Santiago do Cacém
24. Município de Sines
25. Município de Odemira
26. Município de Aljezur
27. Município de Vila do Bispo
28. Associação das Freguesias do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina
29. Todos os membros do Conselho Geral da Rota Vicentina
30. Comunicação Social

8

