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Assunto: Obras de estabilização da orla costeira na Freguesia de Arvore e na Marginal do
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Destinatário: Ministro do Ambiente e Ação Climática

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
A erosão costeira é, infelizmente, uma realidade da costa portuguesa e terá que ser encarada
como um desígnio estratégico de atuação política de forma a salvaguardar os nossos recursos
naturais, as atividades económicas que se desenvolvem na envolvente costeira e, não menos
relevante, para garantir a harmonia entre a natureza e a atividade humana.
O concelho de Vila do Conde apresenta uma forte ligação com o Mar, seja no domínio
económico da atividade piscatória e portuária, seja na vivencia quotidiana da população deste
território com as praias, espaços de lazer ou atividades náuticas. Há, inevitavelmente neste
concelho, uma crescente preocupação com a preservação deste importante recurso natural e
com os crescentes e já visíveis impactos das alterações climáticas na orla costeira do concelho.
Esta realidade foi uma das conclusões de uma visita realizada pelos Deputados eleitos pelo
círculo eleitoral do Porto a diversas zonas do concelho, realizada no passado dia 12 de
novembro. No contexto desta visita, verificamos a existência de graves situações de
estabilização da orla costeira na freguesia de Arvore, onde inclusivamente uma via de circulação
automóvel se encontra parcialmente destruída, e na Marginal de Vila do Conde, local
frequentado por milhares de pessoas todos os dias.
Neste último espaço, são visíveis alguns deslizamentos bastante significativos do enrocamento,
assim como, sinalização para o perigo de deslizamento de pedras e alguns sinais de aplicação
recente de betão para “tapar” alguns deslizamentos. Por outro lado, fomos alertados por alguns
autarcas do concelho para a existência de um estudo do Laboratório Nacional de Engenharia
Civil (LNEC) que alerta para a necessidade de intervenção urgente naquele espaço.
Assim sendo, e ao abrigo do disposto na alínea d) do artigo 156.º da Constituição da República
Portuguesa, e da alínea d) do n.º 1 do art.º 4.º e nos termos do art.º 229º, ambos do Regimento
da Assembleia da República, vimos através de V. Exa, perguntar, em nome do Grupo
Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Ministro do Ambiente e da Acção Climática:
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1. Tem o Governo conhecimento das situações retratadas na Freguesia de Arvore e na
Marginal de Vila do Conde?
2. Que ações foram desenvolvidas com vista à minimização dos efeitos da erosão costeira nos
locais supramencionados?
3. Existe algum projeto de intervenção já elaborado? Qual o calendário para a resolução dos
problemas identificados?
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