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COMUNICADO DE IMPRENSA 
12 de Outubro de 2020 

Assembleia da República discute Perímetro de Rega do Mira  
depois de audição do movimento Juntos pelo Sudoeste 

A Assembleia da República acaba de discutir e aprovar em reunião plenária projetos 
de resolução de cinco partidos (PSD, PAN, BE, PCP e PS), sobre ”respostas habitacio-
nais e sociais integradas para os trabalhadores agrícolas no Perímetro de Rega do Mira 
(PRM)”, uma semana depois da audição de 1 de Outubro do movimento Juntos pelo 
Sudoeste (JPS) pela Comissão de Agricultura e Mar, no âmbito da petição pública en-
tregue em Março passado, com mais de 6500 assinaturas, com o título: O Parque Na-
tural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina não aguenta mais agricultura intensi-
va! 

Nessa audição, durante a qual o JPS voltou a questionar a Resolução de Conselho de 
Ministros 179/2019 (RCM) para o perímetro de rega do Mira, que permite o triplo do 
valor actual de culturas debaixo de plástico e o alojamento de trabalhadores em cen-
tenas de contentores no coração do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina (PNSACV), perfilaram-se, sem surpresas, as posições partidárias no que 
respeita a grave situação que se vive neste território, que se reflectiram de novo no 
debate de ontem em plenário. 

Enquanto partidos como o BE, PAN, PCP e Os Verdes apelam tanto à criação de condi-
ções de vida condignas para a força laboral migrante, como ao cumprimento da lei 
nacional e europeia no que respeita a conservação da natureza e preservação de valo-
res ambientais (Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 
Costa Vicentina - POPNSACV - e Rede Natura 2000), havendo até uma proposta do 
Bloco de Esquerda para instituir uma moratória à instalação de novos projectos agrí-
colas enquanto não estiverem acautelados os problemas complexos que o Sudoeste 
de Portugal enfrenta, o PS e PSD focaram as suas intervenções quase em exclusivo 
nas questões da habitação, serviços e infraestruturas públicas, em “prol do desenvol-
vimento económico”, referindo pelo meio a preocupação com a escassez de água e a 
necessidade de compatibilização de duas realidades - agricultura intensiva e sustenta-
bilidade ambiental. Ora, é notório que uma tem vindo nitidamente a aniquilar a outra, 
colocando em causa o que foi afirmado em audição pelo PSD: que “o mundo rural é o 
principal agente de conservação da natureza”, embora exista de facto uma “crónica 
falta de fiscalização”. 

Tanto na audição do JPS pela Comissão de Agricultura e Mar como na reunião em ple-
nário, ficou saliente que a RCM 179/2019 foi delineada sem fundamentos técnicos su-
ficientes (sobre a quantidade de culturas de baixo de plásticos, o número de explora-
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ções agrícolas, o seu impacto na qualidade dos solos, ar e águas, a situação de char-
cos temporários e outros habitats sensíveis, a ausência de certificação de produção tal 
como definido no POPNSACV, as explorações agrícolas que extrapolam o PRM e inva-
dem o PNSACV; e até o real impacto económico que de facto permanece, ou não, na 
região), atropelando a lei e a constituição portuguesa, e desrespeitando o dever de 
avaliar previamente à sua instalação o impacto que cada uma das explorações provo-
ca no ambiente, assim como de consultar e envolver a população local no que respeita 
uma “estratégia de desenvolvimento”. 

Durante a audição sobre a petição pública, o JPS descreveu a situação que se vive ac-
tualmente no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, onde o avan-
ço descontrolado das explorações agrícolas tem vindo a arrasar um património natural 
único e de riqueza incalculável, a esgotar a já debilitada reserva de água da Barragem 
de Santa Clara e a provocar uma imigração massiva o que, só por si, também acarre-
ta consequências sérias ao nível da coesão social e ambiental, habitação, serviços e 
infraestruturas públicas. O movimento de cidadãos apontou incongruências que têm 
vindo a evidenciar-se, como o facto de a grande maioria das explorações agrícolas se 
instalar sem a submissão a Avaliações de Impacto Ambiental - obrigatórias quer pelo 
regime jurídico da Rede Natura 2000 (lei de incidências ambientais no âmbito da Rede 
Natura 2000), quer pelo regime jurídico da avaliação de impacto ambiental - algumas 
financiadas por fundos europeus, ao mesmo tempo que a União Europeia financia 
também, por via de compensações ambientais, a conservação de valores da Rede Na-
tura 2000 e de habitats sensíveis como os charcos temporários (que contraditoria-
mente têm vindo a ser destruídos), através de programas específicos como o Projecto 
Life. No seu escasso tempo de intervenção, o JPS apontou ainda como argumento 
mais do que suficiente para um travão imediato ao avanço das explorações agrícolas a 
já referida ausência de informação fidedigna para tomadas de decisão informadas e 
estratégicas que estão a mudar irreversivelmente a região. 

Depois da audição do JPS, a Comissão de Agricultura de Mar produzirá um relatório, 
após o qual será marcado um debate em plenário sobre este tema. 

Juntos pelo Sudoeste 
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Serrão - 931105167/ Vânia Castro / Henrique Soares / Jacqueline Trabandt / Laura Cardoso / Mário En-
carnação / Guga Pirá / Filipe Costa / Serena Ramovecchi 

Link para Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=7Ak4Fj9Szg4&feature=youtu.be


Link para Campanha de crowdfunding: 
https://www.gofundme.com/f/ajude-a-protejer-o-pnsacv?utm_medium=email&utm_-
source=product&utm_campaign=p_email+3201-24hr-reminder-v5
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