CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA

ATA N.º 01/2017
--- Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezassete reuniram, no Salão
Nobre do edifício dos Paços do Município, na Vila de Mafra, os representantes das entidades
que, nos termos do regulamento, irão constituir o Conselho Municipal de Gestão da Reserva
Mundial de Surf da Ericeira (CMGRMSE), conforme lista de presenças que faz parte integrante
da presente ata, com a seguinte ordem de trabalhos: 1) Instalação do CMGRMSE; 2)
Apresentação do Regulamento; 3) Plano de Atividades do CMGRMSE para dois mil e
dezassete; 4) Outros assuntos. --------------------------------------------------------------------- Estiveram presentes: Hélder António Guerra de Sousa Silva, Presidente da Câmara
Municipal de Mafra (CMM); Célia Batalha Fernandes, Vereadora do Turismo; Susan Costa de
Jesus, representante dos Serviços Municipais de Turismo; Alexandre Parracho, representante
dos Serviços Municipais de Ambiente; Miguel Barata de Almeida, Presidente da Direção do
Ericeira Surf Clube (ESC); Tiago Matos, Presidente da Associação dos Amigos da Baía dos
Coxos (AABC); Pedro Bicudo, Presidente da Associação SOS, Salvem o Surf (SOS); Andreia
Filipa Lourenço Duarte Amaral, Presidente da Junta de Freguesia da Carvoeira; Carlos Manuel
Antunes Póvoa, Presidente da Junta de Freguesia da Encarnação; Joaquim Filipe Abreu dos
Santos, Presidente da Junta de Freguesia da Ericeira; Cecília Maria Miranda Duarte, Presidente
da Junta de Freguesia de Santo Isidoro; Manuel Luís Castelo, Diretor-geral da GIATUL;
António Martins, Diretor Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Sul; Capitão
Tenente Mário António Fonte Domingos, Capitão do Porto de Cascais e representante da
Autoridade Marítima Nacional; Capitão Emanuel Massa, Comandante do Destacamento
Territorial de Mafra da Guarda Nacional Republicana (GNR) e representante das Forças de
Segurança do Concelho; Sara Duarte, representante das Águas de Lisboa e Vale do Tejo;
António Sequeira Ribeiro, Vice-Presidente do Conselho Executivo da Agência Portuguesa do
Ambiente; Maria de Fátima Henriques Vieira, Diretora da Associação Bandeira Azul da Europa;
Rodrigo Martins, Presidente da Associação de Pescadores da Ericeira; Ana Isabel Sousa do
Vale, Presidente da Associação de Moradores de Ribamar; António Guimarães, Presidente da
Direção do Clube Naval da Ericeira; Antero Jacinto, representante da Associação de Hotelaria,
Restauração e Similares de Portugal (AHRESP); Nuno Gonçalves, Presidente da Associação
de Escolas de Surf Local; José Luís Viegas Freitas, Presidente da Direção do Instituto de
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Cultura Europeia e Atlântica. Assistiu à reunião a Diretora do Departamento de
Desenvolvimento Socioeconómico, Ana Isabel Martins, e a técnica, Susan Costa. --------------- O Senhor Presidente deu início à reunião quando passavam vinte e cinco minutos das onze
horas, agradecendo a presença de todos, em resposta ao convite formulado. Afirmou que
esta data é histórica para o Concelho e para a Reserva Mundial de Surf da Ericeira (RMSE).
Sublinhou o empenho das associações que colaboraram na elaboração do regulamento do
CMGRMSE, nomeadamente a AABC, o ESC e a SOS, assim como a colaboração das Freguesias.
De seguida, o Senhor Presidente apresentou todos os presentes, referindo a importância da
participação de cada instituição neste Conselho Municipal. ---------------------------------------- O Senhor Presidente introduziu o primeiro ponto da ordem de trabalhos, denominado
“Instalação

do

CMGRMSE”,

dando

a

palavra

à

Diretora

do

Departamento

de

Desenvolvimento Socioeconómico. ------------------------------------------------------------------ A Diretora do Departamento de Desenvolvimento Socioeconómico, Ana Isabel Martins,
efetuou a leitura do termo de posse, o qual foi assinado por todos os conselheiros, tendo-se
verificado a ausência do representante do setor de hotelaria, Albano Silva, Diretor do Hotel
Vila Galé Ericeira, que tomará posse numa próxima oportunidade. O referido documento
anexa-se à presente ata com a denominação de “ANEXO UM”. ----------------------------------- O Senhor Presidente introduziu o ponto número dois, denominado “Apresentação do
Regulamento”, solicitando que fosse distribuída uma cópia do mesmo a todos os presentes,
que se anexa à presente ata com a designação de “ANEXO DOIS”. Passando à sua
apresentação, referiu que o CMGRMSE integra o conselho alargado (CA) e o conselho restrito
(CR), sendo o primeiro presidido pelo Presidente da CMM e o CR pela Vereadora Célia Batalha
Fernandes, que será designada por despacho. Aditou que o CR é constituído por quatro vogais,
entre eles três designados pelas associações AABC, ESC e SOS, respetivamente. Informou
que a RMSE tem como órgão de consulta o CMGRMSE. Assim, deu nota de que se pretende
que o CMGRMSE apoie na gestão, de uma forma participada e democrática. -------------------- No uso da palavra, o conselheiro Pedro Bicudo referiu que a Ericeira tem uma grande
vantagem relativamente ao resto do país: a antiguidade da cultura de surf, nela residindo
inúmeros surfistas experientes e dedicados. Declarou que a associação SOS está ao dispor do
CMGRMSE, referindo que é a organização que mais estudos tem realizado sobre o surf em
Portugal, pretendendo apoiar na resolução de qualquer problema local, assim como na
projeção do surf, de forma ímpar, em relação ao resto do país e ao mundo. -------------------- Interveio o conselheiro Tiago Matos, congratulando-se pela constituição do CMGRMSE.
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Sublinhou a importância da RMSE, sendo essencial a sua preservação, pelo que, visando este
objetivo, considerou que o trabalho do CMGRMSE é fundamental, apelando ao rápido início
dos trabalhos e à partilha de contactos entre os conselheiros. ------------------------------------ Concordando com a proposta, o Senhor Presidente esclareceu que a folha de contactos se
encontrava a circular pelos presentes, sendo posteriormente disponibilizada aos conselheiros.--- Tomou a palavra o conselheiro Miguel Barata de Almeida, agradecendo todo o empenho
no desenvolvimento da RMSE. Declarou que os serviços do ESC estão ao dispor deste
Conselho, acrescentando que, atualmente, um dos membros do clube desenvolve atividade
na área ambiental, estando disponível para colaborar neste processo. --------------------------- Usou da palavra o conselheiro Rodrigo Martins, que se congratulou pela criação do
CMGRMSE. Questionou se a zona de proteção da RMSE é limitada à costa ou se abrange mais
área marítima, afetando a pesca. ------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que este poderá ser um dos assuntos a tratar futuramente.
--- Interveio a conselheira Sara Duarte, congratulando-se pela criação do Conselho Municipal
e manifestando a disponibilidade de colaboração das Águas de Lisboa (concessionária dos
sistemas de saneamento do Município de Mafra), nomeadamente no âmbito da educação e
sensibilização ambiental. ---------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente solicitou ao conselheiro Pedro Bicudo, também representante em
Portugal da Save the Waves Coalition, organização norte-americana que atribuiu o galardão
de Reserva Mundial de Surf, que comunicasse à referida organização a instalação do
CMGRMSE, dada a importância do mesmo para a gestão da Reserva. ---------------------------- O Senhor Presidente introduziu o ponto número três, designado “Plano de Atividades
(PA) do CMGRMSE para dois mil e dezassete”. Explicou que se pretende elaborar este
plano, com o contributo dos vários parceiros. Começou por partilhar que vai ser elaborado
um estudo prévio para o futuro Parque Ecológico da RMSE, a instalar no espaço que foi
adquirido pela Câmara e que se estende desde a praia da Empa (em frente ao Ericeira
Camping) até ao Forte de Mil Regos. Manifestou a sua intenção de que o referido estudo seja
realizado em articulação com o CMGRMSE, propondo que este assunto fosse incluído no plano
de atividades. Acrescentou que, também nesse plano, gostaria de ver incluída a proposta de
instalação de uma estátua de homenagem ao surfista no miradouro de Ribeira d’Ilhas, assim
como uma proposta de assinatura de um protocolo entre a CMM e o ICEA, em parceria com
a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, para a realização de um estudo do fundo
marinho da RMSE e da consequente produção de um filme. Propôs, ainda, a realização de um
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estudo para regular a utilização da orla costeira, contemplando desde a atividade dos
banhistas, surfistas e escolas de surf, até ao estacionamento de autocaravanas, aditando que
os vários conselheiros do CA poderiam apresentar as suas visões sobre esta temática, de
acordo com as suas áreas de atuação. Neste contexto, mencionou quais as delimitações a
norte e a sul da RMSE, havendo necessidade de definir os limites da zona de mar, no âmbito
do Plano Estratégico do Espaço Marítimo. ---------------------------------------------------------- Tomou a palavra o conselheiro Pedro Bicudo, referindo que, na sequência da candidatura
a Reserva, se verificam um conjunto de critérios que têm de ser cumpridos, os quais têm
vindo a ser aditados com o próprio desenvolvimento das Reservas Mundiais de Surf. Declarou
que, com a criação do CMGRMSE, está a ser definido o suporte legal para a Reserva, estando
por concretizar a elaboração do Plano de Gestão, em que são identificados problemas a
resolver, com o objetivo de melhorar as condições para a prática de surf e a qualidade do
ambiente natural em que os surfistas praticam o surf. Acrescentou que esse plano deverá ser
uma das prioridades do CR.-------------------------------------------------------------------------- No uso da palavra, o conselheiro António Martins lançou o desafio ao CR de identificar qual
a expectativa que têm da parte da área da saúde, no âmbito do Plano de Gestão,
designadamente em matéria de prevenção do risco e da utilização saudável desta região. ----- Interveio o conselheiro Tiago Matos, referindo que um dos elementos mais importantes
para a Reserva Mundial de Surf é a qualidade da água, sugerindo a monitorização dos
problemas que podem afetar a qualidade da água. ------------------------------------------------ O Senhor Presidente sugeriu que a monitorização do sistema de águas residuais de toda
a orla costeira, e na área da RMSE em particular, fosse incluída no Plano de Gestão. ----------- A conselheira Cecília Duarte referiu que a constituição deste Conselho Municipal é um
grande avanço para a região, estando representadas as diversas partes interessadas para o
surf, mas importa incluir os locais. Referiu que, não obstante a relevância do surf, é essencial
que esta prática possa coexistir com as atividades da comunidade local. ------------------------ O conselheiro António Sequeira Ribeiro, representante da APA, congratulou-se pela criação
do CMGRMSE. Referiu que não se trata apenas de surf, mas que este pode ser o catalisador
da preservação do ambiente, sendo que todas as atividades realizadas junto à orla costeira
estão incluídas nesta dinâmica. Informou que o CMGRMSE pode contar com o apoio da APA e
ainda da ARH Tejo. Referiu que todos os anos são perdidos dez centímetros da linha de costa
em Portugal, devido à erosão, pelo que é fundamental a proteção dessa orla costeira, sendo
que esta iniciativa é a união perfeita entre desporto e ambiente. ------------------------------Praça do Município ● 2644-001 ● Mafra
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--- O conselheiro Joaquim Filipe Abreu dos Santos manifestou estar muito satisfeito com a
criação deste órgão, tanto pessoal como autarquicamente. --------------------------------------- Tomou a palavra o conselheiro Antero Jacinto, saudando esta iniciativa para a Ericeira,
que considera um destino de qualidade. Manifestou que, atendendo à área de atuação da
AHRESP, importa trabalhar no sentido de qualificar ainda mais a restauração e o alojamento.
Sugeriu que fosse acompanhada, de perto, a situação do estacionamento das autocaravanas
e agradeceu a intervenção junto ao mercado e na entrada da Ericeira. -------------------------- No uso da palavra, o conselheiro Capitão Tenente Mário António Fonte Domingos declarou
que, enquanto Capitão do Porto, tem de fazer cumprir o plano de ordenamento da orla
costeira em vigor, tentando conciliar as várias atividades e dando primazia à área do banho.
Afirmou que o funcionamento das escolas de surf está controlado, salvo as atividades
paralelas que vão surgindo e sendo fiscalizadas à luz da lei, apesar das dificuldades. ---------- De seguida, interveio o conselheiro Capitão Emanuel Massa, frisando que a instituição tem
todo o gosto em participar neste Conselho, dado que a GNR é, na prática, a polícia ambiental
em Portugal, tendo a responsabilidade de defender o ambiente e as pessoas. No que diz
respeito à vertente da segurança, afirmou que a GNR está sempre no terreno para evitar
dissabores no trajeto para as áreas balneares, tanto a nível de trânsito, como do
estacionamento, em conjunto com os aspetos ambientais. Afirmou que a participação de todos
nas questões de segurança e ambientais é fundamental. ----------------------------------------- O Senhor Presidente esclareceu que, no que diz respeito às autocaravanas, serão
implementadas medidas, como a instalação de pórticos que impedem o estacionamento em
determinadas zonas e, em contrapartida, a criação de mais áreas de serviço e parques de
estacionamento. No que diz respeito à permanência de barcos no Largo de São Sebastião,
pediu a colaboração da Junta de Freguesia, do Clube Naval e da Associação de Pescadores, a
fim de que os mesmos sejam retirados, libertando o espaço que é destinado ao
estacionamento automóvel. ------------------------------------------------------------------------- Tomou a palavra o conselheiro António Guimarães, afirmando que o Clube Naval cumpriu
na íntegra aquilo a que se propôs com a celebração do protocolo com a GIATUL, tendo sido
diligenciada a retirada das embarcações. No entanto, frisou que não foi fácil levar os
proprietários a aceitar esta alteração, além do que foram abertas exceções que criaram
constrangimentos para o Clube Naval. -------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente acrescentou que não poderão haver exceções, sendo o espaço
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--- O conselheiro Rodrigo Martins esclareceu que as embarcações de pesca profissional foram
lá colocadas na sequência de um aviso de tempestade e que, estando essa situação
praticamente ultrapassada, as mesmas irão ser retiradas. ---------------------------------------- Interveio o conselheiro Filipe Abreu, esclarecendo que, enquanto Presidente da Junta de
Freguesia, autorizou excecionalmente a colocação das embarcações de pesca naquele local e
só durante a tempestade e que as mesmas iriam voltar para o porto. --------------------------- O conselheiro Nuno Gonçalves interveio, afirmando que a questão das autocaravanas
constitui uma grande preocupação para a associação das escolas de surf e para os surfistas
de uma forma geral. Afirmou que em primeiro lugar deve estar a Ericeira, não podendo
concordar com a utilização de espaços junto à praia de Ribeira d’Ilhas para o estacionamento
de autocaravanas, para mais quando o Ericeira Camping está tão próximo. --------------------- O Senhor Presidente informou que se procederá à instalação de pórticos, impedindo o
estacionamento de autocaravanas nas praias. ----------------------------------------------------- O Senhor Presidente introduziu o ponto número quatro, designado “Outros assuntos”,
procedendo-se à assinatura do protocolo entre a CMM e o ICEA. --------------------------------- Nada mais havendo a tratar, quando eram treze horas e dezasseis minutos horas, deu por
encerrada a reunião do Conselho Municipal de Gestão da Reserva Mundial de Surf da Ericeira,
da qual, para constar, se lavrou a presente ata que o Presidente vai assinar e que eu, Susan
Costa, redigi e subscrevo. ------------------------------------------------------------------------O Presidente

__________________________________
(Hélder Sousa Silva)

A Secretária

__________________________________
(Susan Costa)
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