
 

 

MOÇÃO 

Impedir a destruição da zona húmida das Alagoas Brancas em Lagoa 

 

Considerando que: 

1. A área das Alagoas Brancas é uma zona húmida no concelho de Lagoa que faz               

parte de um conjunto de lagoas que deram nome à cidade e que carregam em               

si um valor histórico, cultural, paisagístico e identitário; 

2. Estas áreas representam um elevado valor ambiental, dada a riqueza dos seus            

ecossistemas e da sua importância na preservação da biodiversidade e          

armazenamento de carbono, que contribuem para o combate às alterações          

climáticas; 

3. Pela importância destas zonas húmidas no planeta, foram criados vários          

tratados internacionais com vista à sua proteção; 

4. Desde fevereiro de 2017, várias associações ambientalistas e cidadãos têm          

vindo a manifestar-se contra a construção de um loteamento de características           

comerciais de grandes dimensões na zona das Alagoas Brancas, por significar a            

destruição de uma zona húmida de grande importância para a avifauna local e             

outras espécies com especial valor de conservação, sendo ainda importante          

refúgio para diversas aves migratórias; 

5. Em 2019, a Associação Ambientalista Almargem em conjunto com a Sociedade           

Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), a Universidade do Algarve (UAlg) e a              

Universidade de Lisboa (ULisboa), apoiado pelo Fundo Ambiental do Ministério          

do Ambiente e Ação Climática, elaborou um estudo com vista a definir novas             

áreas protegidas no Algarve, determinando que a zona húmida das Alagoas           
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Brancas: “(...) é rica em vida selvagem, nomeadamente com estatutos de           

conservação elevados, albergando 1% da população regional da espécie         

Íbis-negra, que potencialmente a classifica ao abrigo da convenção RAMSAR.          

(...)” e que a área “(...) engloba habitats naturais e semi-naturais constantes do             

anexo B_I do Decreto-Lei nº 49/2005 (...)”, pelo que “(...) deveria ser criado um              

estatuto para a conservação e gestão da área (...)”; 

6. No passado mês de agosto de 2020, a Câmara Municipal de Lagoa emitiu um              

alvará de loteamento de características comerciais e industriais, que caso se           

mantenha irá destruir um ecossistema repleto de biodiversidade de inegável          

valor ambiental, revelando-se uma perda irreversível deste património natural.; 

7. Entre 2016 e 2019, as espécies em risco de extinção em Portugal praticamente             

duplicaram, passando de 281 para as atuais 456, colocando-se no ranking de 4º             

país europeu com mais espécies ameaçadas, sendo a nível mundial o 27º país             

com mais espécies ameaçadas, o que nos coloca nos 15% de países com mais              

espécies em risco de extinção. Tendo em conta o tamanho do nosso território,             

é uma performance incrível, pelos piores motivos; 

8. Enquanto eleitos locais, e por complementaridade desta Assembleia        

Intermunicipal, temos responsabilidades acrescidas que nos permitem tomar        

decisões que irão influenciar positivamente ou negativamente a vida das          

pessoas no presente, e que deixarão marcas para o futuro; 

9. É de fundamental importância preservar o que resta do nosso património           

ambiental e que esses valores que se estendem no futuro são superiores a             

qualquer estratégia economicista de curto prazo. 

Assim, apelamos na reunião de hoje, que esta Assembleia Intermunicipal da AMAL,            

demonstre publicamente o seu posicionamento desfavorável à destruição da zona          

húmida das Alagoas Brancas apelando à Câmara Municipal de Lagoa que: 
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A. Tenha em conta o estudo científico de 2019 elaborado pela Associação           

Ambientalista Almargem em conjunto com a Sociedade Portuguesa para o          

Estudo das Aves (SPEA), a Universidade do Algarve (UAlg) e a Universidade de             

Lisboa (ULisboa); 

B. Inicie o procedimento para a suspensão e revogação do Plano de Urbanização            

(PU) das Alagoas Brancas; 

C. Reavalie o Plano Diretor Municipal (PDM) da zona, transformando-a em Área           

Protegida de Âmbito Local,  impedindo a construção futura naqueles terrenos; 

D. Dê início aos processo de classificação do local como: 

a. Sítio Ramsar, ao abrigo da Convenção sobre as Zonas Húmidas de           

Importância Internacional, com entrada em vigor em 1975, dada a sua           

relevância para a preservação da avifauna;  

b. Zona de Proteção Especial (ZPE) e Important Bird Area (IBA), ao abrigo            

da Diretiva Aves da União Europeia de 2009, tendo em conta que é um              

local prioritário para a conservação de aves em perigo de extinção e            

biodiversidade. 

  

Olhão, 16 de dezembro de 2020 

 

Pelo PAN, Margarida Maurício 
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