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COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Assunto: Petição 0545/2011, apresentada por Paulo Monteiro, de nacionalidade 
portuguesa, sobre a construção de um terminal de navios de cruzeiro no 
Parque Arqueológico Subaquático de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, 
Açores, Portugal

1. Síntese da petição

O peticionário é arqueólogo subaquático, autor da Carta Arqueológica Subaquática dos 
Açores e corresponsável pelas campanhas de proteção e escavação da baía de Angra do 
Heroísmo, nos Açores, de 1995 a 1999. O peticionário pede a intervenção do Parlamento 
Europeu para impedir a construção de um terminal de navios de cruzeiro mesmo junto ao 
Porto das Pipas, em Angra do Heroísmo, em pleno Parque Arqueológico Subaquático, local 
onde ocorreram mais de 74 naufrágios históricos, sendo, por isso, considerado um local a 
preservar para estudiosos e investigadores da arqueologia marítima. O sítio em causa deve, 
pois, ser preservado para o estudo e a investigação no domínio da arqueologia subaquática. 
Segundo o peticionário, apenas 13 sítios arqueológicos foram até hoje identificados. Por outro 
lado, o peticionário salienta que a legislação protege esse sítio contra eventuais efeitos 
intrusivos suscetíveis de afetar negativamente as investigações arqueológicas em curso. Não 
obstante, o Governo Regional dos Açores aprovou o projeto de construção do mencionado 
terminal de navios de cruzeiro.

2. Admissibilidade

Declarada admissível em 19 de setembro de 2011. A Comissão foi instada a prestar 
informações (n.º 6 do artigo 202.º do Regimento).

3. Resposta da Comissão, recebida em 16 de dezembro de 2011
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Observações da Comissão

Na sequência da análise da petição, a Comissão considerou necessário interrogar as 
autoridades portuguesas sobre a situação, em particular à luz das obrigações que decorrem do 
estipulado na Diretiva 85/337/CEE, de 27 de junho de 1985, relativa à avaliação dos efeitos 
de determinados projetos públicos e privados no ambiente, modificada pela Diretiva 
97/11/CE, de 3 de março de 1997, e pela Diretiva 2003/35/CE, de 26 de maio de 2003.

A Comissão adotará uma decisão sobre as medidas a adotar depois de receber a resposta das 
autoridades portuguesas.

4. Resposta da Comissão (REV.), recebida em 16 de março de 2012

No contexto da elaboração do projeto de terminal, o Governo Regional dos Açores deu 
particular importância à proteção do sítio arqueológico subaquático de Angra da Heroísmo e 
ao respeito da legislação regional na matéria. Neste sentido, o projeto foi submetido a um 
estudo de impacto ambiental, precedido por obras de prospeção subaquática tendentes a 
delimitar as áreas geográficas a preservar. Além disso, o estudo foi submetido a consulta 
pública. As autoridades portuguesas informam igualmente que o projeto se encontra ainda 
numa fase preliminar. As localizações alternativas analisadas nesta fase foram preteridas, 
tendo em conta a relação operacionalidade/custos do projeto. Este será, em seguida objeto de 
uma avaliação de impacto ambiental, de uma nova consulta pública e de uma avaliação ex 
post (destinada a analisar a implementação das medidas de atenuação a decidir). 

Tendo em conta o exposto, a Comissão considera não existirem bases para estabelecer uma 
infração às disposições da UE, em particular à Diretiva 2011/92/UE, de 13 de dezembro de 
20111, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no 
ambiente.
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