
Exmo. Senhor director regional do  
Instituto de Conservação da Natureza e Florestas do Algarve (ICNF) 

Eng. Castelão Rodrigues, 

Com Conhecimento do Ministro do Ambiente e Acção Climática 
Dr. Duarte Cordeiro 

Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas 
Eng. João Paulo Catarino 

Secretário de Estado do Ambiente 
Arq. Hugo Polido Pires 

Odemira, Janeiro de 2023 

Assunto: Impactos da agricultura intensiva no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina e Rede Natura 2000 vs passividade do Instituto da Conservação da Natureza e Flo-
restas 

O movimento de cidadãos Juntos pelo Sudoeste dirige esta carta a V. Exa com forte preocupação e per-
plexidade, não só na sequência das suas declarações como director regional do Instituto de Conservação 
da Natureza e Florestas do Algarve (ICNF), na série documental “Efeito de Estufa”, exibida em Outubro do 
ano que agora findou na Sic Radical, como também perante o imparável crescimento da área de agricultura 
intensiva no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina / Perímetro de Rega do Mira (PN-
SACV / PRM), apesar de todas as linhas vermelhas há muito ultrapassadas. 

O Juntos pelo Sudoeste é um movimento de cidadãos de Odemira e Aljezur que, desde o final de 2019, 
tem vindo a denunciar junto das autoridades públicas e dos órgãos de comunicação nacionais e interna-
cionais a manifesta insustentabilidade da situação ambiental, paisagística e social originada pelo 
avanço galopante e descontrolado do agronegócio no PNSACV, assim como a passividade das entidades 
que estão obrigadas por Lei a proteger este território. 

O nosso movimento de cidadania não pôde, portanto, deixar de se surpreender com o testemunho do Eng. 
Castelão Rodrigues, responsável pelo PNSACV, na referida série documental. No terceiro episódio afirmou:  

> Minuto 6:30: “Faço a gestão de dois parques: o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 
Costa Vicentina e o Parque Natural da Ria Formosa, para além da Reserva do Sapal de Castro 
Marim. Confesso que só conheço este modelo (…) penso que está enquadrado e são as 
funções do ICNF.” 

> Minuto 17:00 “O Parque tem um regulamento muito preciso, cumprindo com o regulamento 
há empresários agrícolas que fazem a intervenção na sua exploração sem pedir parecer; se 
esse empresário agrícola submeter uma candidatura a um projecto comunitário, obrigatoria-
mente tem que pedir parecer. (…) embora haja aqui zonas onde se prevaricou. Prevaricou-se. 
E hoje, com mais meios, vai-se ter que actuar e está-se a actuar.” 

Perguntamos nós, cidadãos que habitam a região: se o ICNF é a entidade pública administradora do terri-
tório do PNSACV, se este tem um regulamento “muito preciso” e se o director deste Parque Natural concor-
da com o modelo de gestão encontrado, como se explica que tenha aceite resignadamente que houve pre-
varicação durante muitos anos e que só agora pense eventualmente em actuar contra as infracções come-
tidas, quando há muito tem havido alertas sobre a degradação dos habitats, biodiversidade e paisagem do 
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, na área que partilha com o Perímetro de Rega 
do Mira? Para além de estas declarações mostrarem que o Sr. Director regional interpreta mal as atribui 
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ções do ICNF, achando, porventura, que apenas quando é chamado a dar parecer, aparece a função fiscali-
zadora, o que não corresponde à realidade. 

Por outro lado, o nosso movimento de cidadãos requereu nos últimos meses uma série de informações de-
talhadas sobre três explorações agrícolas recentes, localizadas em pleno Parque Natural do Sudoeste Alen-
tejano e Costa Vicentina, o ICNF falhou o prazo na resposta ao nosso pedido, pelo que nos vimos impelidos 
a apresentar queixa à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA), o que, ainda assim, 
não deu lugar a resposta e nos levou, subsequentemente a mover uma acção contra o ICNF (processo n.º 
2416/22.2BELSB, de 22.11.2022), cujo resultado enviamos em anexo.  

O desfecho desta acção, que obrigou o ICNF a dar-nos finalmente retorno sobre as tais três explorações 
deixa-nos ainda mais perplexos e preocupados já que, face (e passamos a citar as vossas palavras) “às 
crescentes dificuldades de controlo e autorização de explorações agrícolas na região” e ao evidente incum-
primento do regulamento do PNSACV, a v. Entidade mostra uma postura de conformismo, quando - mesmo 
não sendo um orgão de polícia criminal - poderia usar os poderes que a lei, no caso, o regulamento do 
Parque Natural, lhe confere, designadamente requisitando a força policial para obrigar a reposição de lega-
lidade. 

Assim, tendo havido incumprimento sistemático do Plano de Ordenamento, assim como das responsabili-
dades de fiscalização e penalização por parte do ICNF, em muitos casos a situação inicial nunca foi reposta, 
algo que é obrigatório conforme, entre outros, o regime jurídico da avaliação de incidências ambientais, 
nomeadamente no seu n.º 1 do artigo 25.º. Perante este facto, temos várias questões que como cidadãos 
gostaríamos de ver esclarecidas: 

1) Como se explica que, a título de exemplo, o ICNF, nos anos de 2015 e 2016, tenha dado parecer positi-
vo a todos os projectos de exploração agrícola com candidaturas a financiamento Europeu, no PRM, se 
se debatia com escassez de meios para garantir a integridade do PNSACV e a compatibilização entre 
este e a voracidade do agronegócio, que já na altura mostrava ao que vinha?  

2) Face à escassez de recursos que caracterizava e talvez caracterize ainda a situação do ICNF, por que 
razão não foi esta entidade tão exigente nos critérios de aprovação de implementação de projectos 
agrícolas como o é em qualquer processo de licenciamento de edificações? E, neste mesmo contexto, 
como concilia as regras da edificação com a actual implantação de aldeias de contentores em ple-
no Parque Natural? 

3) Em algum caso, o ICNF invocou ou recorreu ao princípio da precaução ou ao princípio da preven-
ção para orientar a emissão de pareceres?  

4) Desses pareceres mencionados a título de exemplo, o ICNF realizou alguma fiscalização posterior 
para averiguar o cumprimento das normas do Plano de Ordenamento? 

5) A atuação do ICNF contou com a “sensibilidade” das empresas agrícolas, cujo historial deixa marcas que 
ainda hoje são evidentes para quem atravessa o Perímetro de Rega do Mira? 

Por outro lado, o movimento Juntos pelo Sudoeste tem conhecimento que o entendimento do Secretário de 
Estado da Conservação da Natureza e das Florestas e, por consequência, do ICNF é que o limite de 40% 
de culturas cobertas no PRM (estabelecido pela Resolução de Conselho de Ministros 
179/2019, no artigo 16.º alínea a) da sua versão consolidada) se impõe em CADA parcela de 
terreno no PNSACV/PRM; se assim é e sendo visível que este limite não está a ser de forma 
nenhuma cumprido, perguntamos: 
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6) Onde fica o dever básico e basilar do ICNF de fiscalizar e penalizar incumprimentos do seu plano de or-
denamento, com ou sem parecer prévio das explorações prevaricadoras? 

7) Para quando se pode esperar a regularização dos incumprimentos mencionados, já que não existem 
muitas explorações agrícolas sob coberto que respeitem os limites impostos para a sua parcela? 

Se existe uma situação de incompatibilidade entre a agricultura que se vem praticando e a conservação da 
natureza no Sudoeste Alentejano, cabia e cabe ao ICNF ser o guardião desta última, em vez de se confor-
mar e deixar os problemas acumularem-se à mercê de uma absurda sobreposição de entidades, negligên-
cia e desresponsabilização, que só prejudicam ainda mais cidadãos e território.  Outros países cometeram 
erros que, espantosamente, estão a ser repetidos no Sudoeste, com anos e anos de “atraso”, exactamente 
quando esse “atraso” foi uma oportunidade perdida para fazer melhor e diferente. 

Neste contexto complexo, vem o movimento Juntos pelo Sudoeste solicitar a V. Exa: 

8) Que possa receber-nos, em reunião de esclarecimento de dúvidas aflitivas, para lhe disponibilizarmos o 
nosso testemunho sobre a realidade do quotidiano desta região e apresentarmos sugestões para o futuro; 

9) Que nos possa facultar um ponto de situação relativamente às missões atribuídas pela Resolução do 
Conselho de Ministros nº 179/2019. Mais concretamente, gostaríamos de ser informados sobre os se-
guintes ponto:  

9-b) Identificação e determinação das áreas desafetadas a serem restauradas e renaturalizadas 
pela Associação de Beneficiários do Mira (entidade gestora do AHM)  - nomeadamente as áreas 
classificadas de proteção parcial i e ii e proteção complementar i do PNSACV, bem como as áreas 
incluídas na faixa até aos 100 m das arribas, as linhas de água ou de drenagem natural e respetivas 
margens; 

11- a) e b) Identificação e publicitação da cartografia dos valores naturais a preservar e a restaurar 
nas áreas do PNSACV que se sobreponham às áreas do AHM, bem como nas áreas ambientalmente 
suscetíveis de serem atribuídas em compensação, a localizar numa faixa de 2000 m para além do 
limite exterior do perímetro de rega (com prazo de 3 meses a contar da publicação da resolução).  

10) No âmbito da legislação sobre avaliação de impacto ambiental (AIA), considerando que:  
- Basta a localização em "área sensível" ou susceptível de provocar um impacto significativo no ambiente,  

para que um projecto deva ser sujeito a AIA;  
- A AIA está prevista para todas as explorações agrícolas superiores a 50ha (anexo II – 1b) e certamente o 

ICNF não ignora que existem casos de áreas contíguas sob coberto cuja dimensão ultrapassa largamente 
essa dimensão (anexo III – 1b) numa área sensível como o PNSACV/Rede Natura 2000, agradecemos 
esclarecimentos sobre:  

• Quantas AIA foram feitas desde 2019 por se enquadrarem neste critério de escala; 
• Para além das AIA legalmente exigidas, quantas AIA foram solicitadas pelo ICNF por considerar que po-

dem estar em causa valores ambientais ou qualquer outra razão que seja; 
• De que forma está o ICNF a actuar para contrariar os efeitos cumulativos de escala, e não só; 
• Irá impor uma AAE incidente sobre o PRM? 

11) Finalmente, gostaríamos de saber o que está a ser feito no terreno para contrariar a redução alarmante 
dos valores naturais da ZEC Costa Sudoeste, alguns únicos no mundo (conforme atesta o Relatório do Pla-
no de Gestão da ZEC Costa Sudoeste, actualmente em Consulta Pública nas págs 73 > 77 e págs 83 > 85), 
tendo em conta que “A costa Sudoeste da Península Ibérica, designadamente a área onde esta ZEC se in-
sere, é um dos territórios mais biodiversos da Europa”, onde simultaneamente acontecem terraplanagens e 
eliminações sumárias de linhas de água naturais e habitats protegidos, a cada nova exploração que se ins-
tala. 
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Afinal, agora que há supostamente transferência de algumas competências do ICNF para as CCDRs, quem 
é responsável pela gestão do património natural e biodiversidade do PNSACV e quem garantirá esta gestão 
daqui para a frente, quando já não há tempo a perder face ao declínio deste território? 

Desde já gratos pela atenção dispensada, aguardamos com expectativa resposta às nossas questões, com 
a celeridade que esta situação merece, bem como a indicação de data oportuna para uma reunião conjun-
ta. 

Cumprimentos, 

Juntos pelo Sudoeste - Movimento de Cidadãos de Aljezur e Odemira em Defesa do Sudoeste 

Ana Serra/Fátima Teixeira - 965824059/Filipe Barrenho/Filipe Costa/Guilherme Azambuja – 915021754/Henrique Soa-
res/Irene Nunes/Jacqueline Trabandt/Laura Cardoso e Cunha - 919459498/Mário Encarnação - 919455078/Nuno Car-
valho – 916110330/Raquel Louçã/Rui Amores/Sara Serrão - 931105167/Vânia Castro 

E-mail: juntospelosudoeste@gmail.com 
Facebook: Juntos pelo Sudoeste 
Instagram: juntos.pelo.sudoeste 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=7Ak4Fj9Szg4&t=19s
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