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Serve o presente parecer para apelar à não realização da construção de um novo
empreendimento turístico na Península de Tróia, designadamente, aquele que está
previsto para a na zona da UNOP3 do PU em vigor. Em seguida, enumeramos os motivos
pelos quais se apresenta este parecer negativo. Estas observações foram fruto de um
trabalho extenso de observação e investigação da evolução do urbanismo na Península de
Tróia nos últimos anos.

1) Valor intrínseco “paisagístico, ecológico e conservacionista”
A chamada restinga de Tróia é uma península composta quase exclusivamente por
ecossistemas dunares. A zona entre Tróia e a Comporta apresenta algumas das últimas e
mais bem preservadas dunas do litoral ibérico, um tesouro natural único que até hoje tem
sido alvo de elevada pressão turística e um extenso processo de gentrificação. Apesar
desta realidade, existem ainda algumas zonas que escaparam às pressões que se fazem
sentir na orla costeira, um pouco por todo o território litoral do país. As dunas de Tróia
constituem uma importante fração do património natural. Existe um consenso relativamente
aos serviços de valor incalculável prestados pelos ecossistemas dunares, inclusivamente o
valor paisagístico intrínseco. Nos documentos apresentados em consulta pública, estes
valores estão registados e caracterizados, por exemplo na seguinte citação: “A área de
estudo localiza-se numa região de considerável interesse turístico, em resultado do seu
valor paisagístico, mas também ecológico e conservacionista, tendo estes valores levado à
integração da envolvente em áreas classificadas nacionais e europeias, como a Reserva
Natural do Estuário do Sado e o Estuário do Sado”. O aumento da área urbanizada desta
zona irá diminuir exatamente o seu valor paisagístico, ecológico e conservacionista,
reduzindo também o valor turístico da zona que reside no facto de ainda existirem algumas
áreas naturais de paisagens pristinas. Adicionalmente, as fronteiras das áreas protegidas,
que são teóricas, aparentam desconsideração pelas visíveis características do terreno,
uma vez que as zonas onde está autorizada a urbanização (UNOP3) apresenta muitas
vezes a mesma tipologia de habitats, flora e fauna que são protegidos através de medidas
legais como as directivas que regem a designação da Rede Natura 2000 (RN2000).



2) Importância ecológica e ambiental dos ecossistemas
dunares e Directiva Habitats da RN2000

As dunas albergam espécies vegetais e animais únicas, extremamente adaptadas à
sobrevivência nestes habitats caracterizados pelas condições de escassez de água e
elevada salinidade. Estas adaptações a um ambiente extremo, culminaram no
desenvolvimento de características exclusivas selecionadas naturalmente ao longo de
milhares de anos de evolução. De entre estas, destaca-se o desenvolvimento lento das
espécies vegetais devido à aridez das dunas, o que faz com que facilmente se consigam
observar espécimes com idades avançadas, talvez centenárias no caso de arbustos como
as sabinas da praia (Juniperus sp.) - uma espécie protegida pela Directiva Habitats da
RN2000. Perante este cenário, qualquer perturbação ligada à construção é efetivamente
irreversível. Muitos dos habitats encontrados na Península de Tróia, bem como várias
espécies de fauna e flora estão presentes nos Anexos I e II da Diretiva Habitats (legislação
de nível europeu), apresentando elevado valor de interesse natural e comunitário.
Consequentemente, este é per se um argumento legal proibitivo do aumento da
urbanização - destruir estes habitats é uma violação à lei europeia.

3) Ameaça iminente ao Estuário do Sado e da subida do nível
médio das águas do mar

As dunas são, na sua essência, compostas por areia - um substrato altamente mutável em
topografia. E adicionalmente esta península é o único elemento que permite a existência
do Estuário do Sado, que alberga habitats e espécies únicas como é o caso dos da família
mediática de golfinhos roazes. Apesar do esforço para promover a proteção dessas
mesmas espécies e habitats com a designação de Reserva Natural, continuam a ocorrer
ações com benefícios exclusivamente económicos, que produzem impactos ambientais
profundos dos quais foram exemplo as polémicas dragagens do Sado. Neste caso de
estudo, referente à urbanização da UNOP 3, conclui-se que a ocorrência de desmatamento
com a retirada da vegetação bem como a alteração da topografia com terraplanagens
conduzirão a alterações com consequências profundas na paisagem. Em suma, mais uma
zona da Península será colonizada pelo império do turismo de luxo, a crescer para além
dos grandes empreendimentos já existentes. Com este tipo de alterações profundas à
paisagem e aos elementos que a compõe, desaparecerá também um dos serviços mais
importantes do ecossistema dunar - o da prevenção de risco costeiro, ao servir como
barreira a acidentes naturais provindos do oceano. O enfraquecimento desta capacidade
das dunas também põe em causa a existência da bacia do estuário e das espécies que a
habitam, bem como as próprias populações humanas. Adicionalmente, com a ameaça
iminente da subida do nível médio das águas do mar devido às alterações climáticas,
qualquer plano de urbanização, a tão reduzida distância da linha de costa, em particular
numa restinga de baixa cota de altitude, demonstra falta de visão estratégica e a
desvalorização da veemência desta ameaça. De facto, surpreende que esta condicionante
seja incluída no Estudo de Impacto Ambiental, sem ser traduzida em consequências na
decisão final da realização do projeto.



4) Esgotamento das reservas de água e desconhecimento do
estado dos aquíferos

A Bacia Hidrográfica do Tejo-Sado é extremamente importante, constituindo a maior
reserva de águas subterrâneas do país. Contudo, a falta de proteção deste território, está a
facilitar a rápida conversão de extensas áreas naturais, para urbanização, atividades de
lazer ou outras atividades económicas. Adicionalmente, não existem dados concretos
quantitativos que dêem conta do estado do aquífero relativamente à quantidade de água
que contém. Desta forma, torna-se impossível definir valores para a extração sustentável
deste recurso, permitindo a manutenção da cunha salina e impedindo a contaminação do
aquífero. Mais ainda, sabe-se que a península de Tróia consiste numa zona importante de
recarga do aquífero, uma vez que a permeabilidade da areia facilita o escoamento de água
para o subsolo. Como consequência do aumento da urbanização, o aquífero encontra-se
ameaçado - no que diz respeito à quantidade e à qualidade das águas, devido à
impermeabilização dos solos para construção de acessos e edifícios, à implementação e
manutenção de relvados, que dependem de elevadas quantidade de água para rega e à
aplicação de produtos fitofarmacêuticos como fertilizantes e inseticidas. Sobretudo num
ano de seca, perpetuar a urbanização da zona não tem em conta o iminente esgotamento
deste recurso essencial à vida, não só humana, mas de todo o ecossistema, revelando
mais uma vez falta de consideração e planeamento a longo prazo.

5) Situação social e económica
O tipo de empregabilidade criada por este empreendimento turístico é apresentada como
benéfica para os municípios de Grândola, Alcácer do Sal e Setúbal, bem como para o país
no geral. Contudo, esta oferta de emprego será particularmente relevante durante a fase
de construção, que é um período temporal relativamente curto. A restante oferta laboral diz
respeito aos trabalhadores que ocuparão cargos nos empreendimentos quando estes
entrarem em funcionamento, mas está assente - mais uma vez - na sazonalidade.
Adicionalmente, aposta na afluência de turistas estrangeiros para suportar este
investimento. Perante a atual realidade de pandemia global, de guerra na europa e de uma
economia imprevisível, considera-se que continuar a apostar neste público-alvo sazonal,
descarta a verdadeira missão dos municípios - a de apoio dos locais e residentes.
Acreditamos que um plano socioeconómico sustentável tem necessariamente de promover
medidas válidas para todas as estações e a longo prazo para os cidadãos, apoiando a
população envelhecida, incentivando a fixação de jovens nas zonas rurais e apostando em
turismo interno.



Conclusão
Os tópicos referidos neste documento são abordados no Estudo de Impacto Ambiental do
Empreendimento Turístico da UNOP 3 do PU de Tróia, sendo que muitos estão
classificados como produzindo impactos negativos significativos. Contudo, a sua
importância é dispensada nas conclusões finais através de medidas de compensação
irrealistas e inconsequentes, aplicadas sobretudo a outros agentes que não os promotores
ou ao empreendimento em si. Estas opções demonstram a total desresponsabilização de
quem promove a obra, revelando mais uma vez a ausência de consequências para as
entidades que perpetuam a destruição ambiental.

Serve o presente parecer para apelar ao indeferimento da autorização para licenciamento
deste empreendimento, e idealmente de qualquer novo pedido que aumente a urbanização
e oferta turística da UNOP3 ou outras áreas da Restinga de Tróia. Mantém-se assim viva a
esperança de que estas zonas e os seus habitats - quer os sistemas dunares, quer as
zonas húmidas - possam finalmente ter a gestão ponderada que merecem, bem como a
proteção adequada e urgente dos seus valores naturais, face às ameaças antropogénicas
que se multiplicam. Para nós, cidadãos de aqui e do mundo, e pelas gerações vindouras.
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