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Grupo Parlamentar

Comissão  Parlamentar  de  Ambiente,

Energia e Ordenamento do Território

Assembleia da República, 27 de abril de 2021

Assunto:  Audição  do  Inspetor  Geral  da  Agricultura,  do  Mar,  do  Ambiente  e  do

Ordenamento do Território, do Presidente do Conselho Diretivo da APA, do Presidente do

Conselho Diretivo do ICNF, do Presidente da CCDR-N, do Presidente da Câmara Municipal

de Terras de Bouro e do Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho, a propósito

das operações urbanísticas ilegais na albufeira da Caniçada.

No  passado  dia  21  de  abril,  o  Ministe�rio  Pú� blico  constitúiú  31  argúidos  em  dois

processos referentes a constrúço� es ilegais na a� rea envolvente da albúfeira da Caniçada.

Entre os acúsados encontram-se aútarcas e te�cnicos das ca"maras múnicipais de Terras

de Boúro e de Vieira do Minho, bem como proprieta� rios e arqúitetos das constrúço� es.

Em  caúsa  estara�o  crimes  de  violaça�o  de  regras  úrbaní�sticas,  de  falsificaça�o  oú

contrafaça�o de docúmento, crimes de abúso de poder e crimes de prevaricaça�o de titúlar

de cargo polí�tico.

Apesar  de  este  caso ter  ja�  segúido a via  júdicial,  ha�  esclarecimentos  qúe devem ser

prestados  a,  Assembleia  da  Repú� blica  por  titúlares  de  cargos  pú� blicos  e  de  cargos

polí�ticos, e pelas entidades competentes em mate�ria de fiscalizaça�o e licenciamento. As

falhas  e  insúficie"ncias  detetadas  pela  Inspeça�o-Geral  da  Agricúltúra,  do  Mar,  do

Ambiente e do Ordenamento do Territo� rio (IGAMAOT) nos procedimentos de serviços

múnicipais, da Age"ncia Portúgúesa do Ambiente (APA), da Comissa�o de Coordenaça�o e

Desenvolvimento  Regional  do  Norte  (CCDR-N)  e  do  Institúto  da  Conservaça�o  da
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Natúreza e das Florestas (ICNF) súscitam dú� vidas qúe devem ser esclarecidas em sede

da Comissa�o de Ambiente, Energia e Ordenamento do Territo� rio.

Das  43  operaço� es  úrbaní�sticas  realizadas  entre  2008  e  2017  na  zona  terrestre  da

albúfeira da Caniçada, apenas úma cúmpre os reqúisitos legais aplica� veis em mate�ria de

ordenamento  do  territo� rio.  Esta  e�  a  principal  conclúsa�o  do  relato� rio  da  IGAMAOT

públicado em fevereiro de 2017 sobre o cúmprimento do Plano de Ordenamento da

Albúfeira da Caniçada (POAC) cúja abrange"ncia territorial compreende os múnicí�pios de

Terras de Boúro e de Vieira do Minho.

No relato� rio, a Inspeça�o Geral identifica dezenas de intervenço� es úrbaní�sticas ilegais, a

maioria  das  qúais  habitaço� es,  na�o  so�  na  zona  terrestre  de  proteça�o  da  albúfeira  da

Caniçada, mas tambe�m em zonas do Parqúe Nacional da Peneda Gere"s e em servido� es e

restriço� es  de  útilidade  pú� blica  como  a  Reserva  Ecolo� gica  Nacional  (REN),  a  Reserva

Agrí�cola  Nacional  (RAN),  o  Sí�tio  de  Interesse  Comúnita� rio  da  Rede  Natúra  2000

Peneda/Gere"s (PTCON0001) e o Domí�nio Pú� blico Hí�drico.

No múnicí�pio de Terras de Boúro, a IGAMAOT avalioú 24 constrúço� es – todas ilegais –,

13  das  qúais  no  Parqúe  Nacional  da  Peneda  Gere"s.  Metade  das  intervenço� es  sa�o

habitaço� es, cinco dizem respeito a,  consolidaça�o ilegal de edifí�cios em domí�nio hí�drico

para apoio de praia e desportos na�úticos e sete para o apoio a atividades econo� micas. A

Inspeça�o  Geral  conclúiú  qúe as  constrúço� es  provocaram impactes  na  paisagem e  no

meio hí�drico atrave�s da movimentaça�o de terra, da abertúra de acessos e da constrúça�o

de múros de vedaça�o e súporte. 

Entre  as  operaço� es  úrbaní�sticas  avaliadas  em  Terras  de  Boúro,  apenas  seis  foram

precedidas de controlo pre�vio e qúatro foram mesmo constrúí�das a,  revelia do projeto

aprovado.  A  IGAMAOT  conclúiú  qúe  “nenhuma  das  operações  urbanísticas  objeto  de

análise cumpriu com as exigências respeitantes aos regimes de salvaguarda e de gestão do

POAC, ou ainda, com as regras de ocupação, uso e transformação do solo decorrentes das

demais disposições legais aplicáveis.”

Em Vieira do Minho, o relato� rio da Inspeça�o Geral avalioú 19 constrúço� es,  das qúais

apenas úma cúmpria com as normas relativas aos regimes de salvagúarda e gesta�o do

POAC. A maioria das intervenço� es úrbaní�sticas sa�o tambe�m habitaço� es, existindo ainda

tre"s edifí�cios licenciados para o apoio a,  agricúltúra – apesar de dois na�o o aparentarem,
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segúndo a IGAMAOT –, úm edifí�cio de úso desconhecido, múros de vedaça�o e de súporte

e úm clúbe na�útico.  Foram detetadas 15 obras sem controlo pre�vio oú constrúí�das a,

revelia do projeto aprovado.

Apesar de múitas das falhas e insúficie"ncias serem atribúí�das aos serviços múnicipais de

Terras de Boúro e de Vieira do Minho, a IGAMAOT revela qúe va� rias destas sitúaço� es

eram ha�  múito do conhecimento de entidades da Administraça�o Central. Concretamente,

sete das obras ilegais detetadas em Vieira do Minho estavam referenciadas pela APA,

CCDR-N e ICNF. O relato� rio da�  como exemplos a constrúça�o ilegal de úm clúbe na�útico,

de moradias e piscinas,  movimentaça�o de terras e destrúiça�o de coberto vegetal qúe

eram do conhecimento da APA, pelo menos desde 2014, e da CCDR-N, pelo menos desde

2012. A Inspeça�o Geral refere qúe a,  data da públicaça�o do relato� rio estas entidades na�o

tinham ainda “esgotado todos os mecanismos colocados ao seu alcance para restituir a

legalidade”.

Sobre o sancionamento das ilegalidades detetadas,  a IGAMAOT verificoú qúe dos “16

processos  contraordenacionais  apresentados,  nove  foram  arquivados  e  destes,  cinco

bastaram-se  com  o  pagamento  de  coima,  de  valor  reduzido  face  aos  bens  jurídicos

violados,  não  tendo  sido  concretizadas  as  indispensáveis  medidas  de  reposição  da

legalidade.”  Acresce  ainda  o  facto  de  qúe  “três  dos  processos  contraordenacionais

decididos  pela  APA  determinaram  a  reposição  da  situação  anterior  à  infração  que,

contudo, não foi concretizada até à data de conclusão do projeto do relatório.” Importa

conhecer o ponto de sitúaça�o das sanço� es e da reposiça�o da legalidade no local, bem

como escrútinar os procedimentos qúe possibilitaram a constrúça�o de dezenas de obras

ilegais qúe atentam contra o patrimo� nio natúral, agrí�cola e florestal da a� rea envolvente

da albúfeira da Caniçada.

No  sentido  de  esta  Comissa�o  e  a  Assembleia  da  Repú� blica  verem  esclarecidas  as

mate�rias aqúi expostas a propo� sito das operaço� es úrbaní�sticas ilegais na albúfeira da

Caniçada, nos concelhos de Terras de Boúro e de Vieira do Minho, o Grúpo Parlamentar

do Bloco de Esqúerda vem, por este meio,  requerer a audição do Inspetor Geral da

Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, do Presidente

do Conselho Diretivo  da APA,  do Presidente  do Conselho Diretivo do ICNF,  do

Presidente da CCDR-N, do Presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro e

do Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho.
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Os depútados e as depútadas,

Jose�  Maria Cardoso,

Alexandra Vieira,

Maria Manúel Rola,

Nelson Peralta
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