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A Ria Formosa, que tem sido o susten-
to de tantas gerações de olhanenses, 
começa a apresentar alguns sinais de 
esgotamento dos seus recursos, fruto 
de um excesso de pesca, da prolifera-
ção de atividades ilegais, de um ele-
vado número de embarcações turís-
ticas que navegam e fundeiam pelos 
seus canais… E também sintomas de 
eutrofização ( excesso de nutrientes 
que provocam um crescimento anor-
mal das algas e consequentes pro-
blemas de oxigenação das águas que 
afetam todas as espécies ), conse-
quência da ineficácia da etar e da fal-
ta de renovação das águas devido ao 
assoreamento das barras. Consciente 
da gravidade da situação o Bloco de 
Esquerda promoveu, no passado dia 
24 de Novembro, um Encontro sobre 

o tema, que contou com os contribu-
tos de Silvia Padinha, Presidente da 
Associação de Moradores da Ilha da 
Culatra, Rui Santos, investigador da 
Universidade do Algarve e António 
Terramoto, ativista ambiental.

 Do debate ressaltou a urgência de 
algumas medidas a nível de sanea-
mento básico, sobretudo em Olhão, 
dragagem das barras para uma me-
lhor circulação das águas e sobretudo 
estudos que esclareçam a capacidade 
de carga da Ria nas várias atividades 
que nela têm lugar, nomeadamente 
limites para a pesca, produção de bi-
valves, produção de sal, e circulação 
de embarcações turísticas. Só conhe-
cendo os seus limites se pode garan-
tir a tão desejada sustentabilidade.

Ria Formosa: um 
ecossistema em risco!

Núcleo de Olhão do Bloco de Esquerda
Avenida da República, Galerias Avenida, loja 6 

8700-308 Olhão

BE propõe 
baixa IMI, PS 
vota contra

Lê estes e outros artigos em 
olhao.bloco.org

Lê este artigo na página central

Da esquerda para a direita: António Terramoto, Ivo Madeira, Augusto Taveira, Sílvia Padinha, e Rui Santos.

DECLARAÇÃO DE 
VOTO DE VENCIDO 
DO BE - razões 
da rejeição do 
Orçamento Municipal

GRANDES OPÇÕES 
DO PLANO E 
ORÇAMENTO 
MUNICIPAL 2019 
-  tudo na mesma e a 
habitual rejeição de 
alternativas

Contacte-nos por correio eletrónico
olhao@blocomail.org



. 2

A Ria Formosa necessita de uma intervenção rápida das 
entidades que a tutelam ou a sua sustentabilidade e iden-
tidade ficarão seriamente ameaçadas.

Essa intervenção deve ser levada a cabo tendo em atenção 
os seguintes aspetos:

- Completar urgentemente a rede de saneamento dos 
concelhos abrangidos, nomeadamente e no concelho de 
Olhão resolver o problema dos esgotos que desaguam di-
retamente na Ria e fazer o saneamento da Ilha da Armona 
para resolver o problema das 700 fossas lá existentes.

-  Estabelecer regras para algumas atividades, caso das os-
tras cuja produção deve ser limitada, pelos efeitos negati-
vos que exerce sobre outras espécies.

Conclusões do Encontro sobre a Ria 
Formosa realizado em Olhão

- Limitar a circulação de embarcações de recreio pelo 
efeito conjugado de duas situações: nessas embarcações 
vivem pessoas que muitas vezes utilizam “bombas de áci-
do“ nos depósitos das águas residuais dos barcos e que 
depois são lançados no mar; por outro lado esses barcos 
fundeiam em qualquer local e lançam as respetivas ânco-
ras, que, pelo efeito do movimento ondulatório dos barcos 
raspam os fundos e destroem as pradarias marinhas.

- Dragar a barra da Armona que está completamente as-
soreada, é urgente proceder à sua limpeza assim como dos 
canais principais.

- Redobrar as ações de fiscalização para terminar com as 
atividades ilegais que diariamente ocorrem na Ria.

- Levar a cabo ações de sensibilização para evitar que os 
utilizadores lancem toda a espécie de lixos para o mar.

- Promover estudos para sabermos com precisão os limites 
da Ria nas várias atividades que nela têm lugar ( produção 
de sal, produção de ostras, pesca, número de embarcações 
de recreio).

- Evitar todas as atividades que possam colocar em risco 

as pradarias marinhas (seba) pelo importante papel que 
estas desempenham na proteção de algumas espécies e 
também pela sua importante contribuição para o processo 
de descarbonização ( consiste na retenção de co2 que é 
um dos gases que mais contribui para o efeito de estufa 
e consequente subida da temperatura). O contributo das 
pradarias marinhas é, até, superior ao das florestas.

- Proceder à urgente e necessária requalificação e renatu-
ralização das ilhas -barreira através de um plano integrado 
que compatibilize a manutenção das vivências e identida-
des dos núcleos habitacionais ( suspensão imediata das 
demolições e tratamento em pé de igualdade de todos os 
aglomerados) com a proteção, conservação e valorização 
da Ria Formosa.

-Pedir atenção das entidades responsáveis para as contra-
dições existentes na actual legislação que regulamenta o 
uso das pequenas embarcações de pesca com as necessi-
dades dos seus proprietários que habitam nas ilhas. ( São 
obrigados a ter dois barcos, um para as suas actividades 
de pesca e outra para deslocações à cidade com o objecti-
vo de satisfazer necessidades).
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BE propõe baixar IMI, PS vota contra

Parque de campismo da Fuzeta em perigo

A FORÇA DO BLOCO FAZ A DIFERENÇA!

Realizou-se no dia 26 de Novembro mais uma Assembleia 
Municipal, com uma extensa ordem de trabalhos. O tema 
mais importante foi, sem dúvida, as Grandes Opções do 
Plano e o Orçamento. O BE votou contra. Na declaração 
de voto apresentada, salientámos a nossa discordância 
com a política que o executivo continua a querer imprimir 
ao Concelho de estimular sobretudo o mercado turístico, 
descurando-se as necessidades e a qualidade de vida dos 
seus munícipes e adiando investimentos há muito anun-
ciados ( nomeadamente a nível de política de habitação e 
da mobilidade/ acessibilidade) e esqueceu-se a possibili-
dade de alívio fiscal em sede de IMI.

 No seguimento do que o BE tem vindo a defender ( alí-
vio fiscal às famílias residentes como política de equilíbrio 
social ) e porque se entende que o aumento progressivo 

Em declarações a um jornal regional, 
o Presidente da Câmara de Olhão 
afirmou estar dentro dos seus planos 
para o Concelho a construção de um 
ecoresort no local onde actualmente 
se encontra o parque de campismo da 
Fuzeta, sendo este deslocalizado para 
outro local.

das receitas orçamentadas assim o permite, foram apre-
sentadas algumas propostas e recomendações, das quais 
se salientam:

    1- Descida da taxa de IMI de 0.4% para 0.3% para os 
prédios urbanos

    2- Redução do IMI em função do número de dependentes 
do agregado familiar: 20€ para um dependente, 40€ para 
dois dependentes e 70€ para três ou mais dependentes.

Foram ambas rejeitadas.

 Mais uma vez o poder instalado recusa baixar os impos-
tos que recaem sobre os olhanenses e prefere malbaratar 
os dinheiros municipais em obras desnecessárias como a 
requalificação da Av. 5 de Outubro.

O que está a acontecer no Concelho 
de Olhão é deveras preocupante pois 
assiste-se à ocupação dos melhores 
terrenos (na proximidade do mar) e 
com vocação pública para especula-
ção turístico/imobiliária e à conse-
quente expulsão das infraestruturas 
de pesca e das tradicionais ocupa-

ções dos espaços existentes para zo-
nas periféricas, acabando assim com 
vivências, identidades e modos de 
vida dos habitantes locais…

(Ler artigo completo na versão digital 
deste jornal em http://olhao.bloco.
org)
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Sabia que...

…o depósito da água sito no 
“Bairro dos Índios” apareceu gra-
fitado?

Que motivos terão levado o Presi-
dente da Câmara a mandar/per-
mitir grafitar o depósito da água?

Para esconder as fissuras visíveis 
na estrutura e respetivas manchas 
de bolor?

É que o depósito deveria ser pinta-
do de branco por ser a cor associa-
da à limpeza.

…o Presidente da Câmara já ad-
mite que o nosso sistema da sa-
neamento básico é velho e que 
exige grandes investimentos?

Então que se comece já, para que 
o esgoto do T ( e outros) deixem 
rapidamente de envenenar a Ria.

…a Câmara comprou a Belaolhão?

O Presidente já afirmou que o dito 
espaço serviria para albergar: ser-
viços camarários, oficinas da Câ-
mara, parque de estacionamento. 
Ou será que existe ainda outra 
utilização que não convém por ora 
divulgar?

… ainda não é com o novo orça-
mento que aparece verba para 
realojar os moradores do Bairro 
16 de Junho ( parte sul do cami-
nho de ferro) ?

Este bairro com um hotel de luxo 
por perto parece mesmo um retra-
to de um país do terceiro mundo.

…teve lugar mais uma edição do 
Festival do Marisco que recebeu 
mais um subsídio de 150.000€, 
ou seja cada olhanense contribuiu 
com cerca de 5€?

Dez anos de subsídio representam 
um milhão e meio de euros que se-
riam suficientes para construir 40 
casas para outras tantas famílias.

…depois de apregoar aos sete 
ventos que os terrenos a leste do 
Marina Hotel seriam para cons-
truir um novo hotel, eis que, e por 
artes mágicas, o Presidente da 
Câmara declara-os vendidos para 
construção habitacional?

Parece que os preços são dirigi-
dos aos pretendentes a vistos gold 
( cidadãos estrangeiros com um 
mínimo de meio milhão de euros 
para investirem numa casa).

…a seba/sebarrinha é uma erva e 
não uma alga?

Os locais onde esta erva se en-
contra chamam-se pradarias ma-
rinhas e desempenham um im-
portantíssimo papel na “captura” 
do carbono ( CO2), um dos gases 
responsáveis pelo efeito de estufa 
e consequente aquecimento glo-
bal.

…estudos recentes comprovam 
que os seres humanos estão a in-
gerir partículas microscópicas de 
plástico ( porque comem peixe e 
o peixe come plásticos). ?

É importante evitar jogar plásticos 
para o mar.


