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PEDIDO DE PARECER: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº130/XII - IMPLEMENTAÇÃO
URGENTE DE MEDIDAS PARA COMBATER O IMPACTO DA ALGA
RUGULOPTERYX OKAMURAE NOS ECOSSISTEMAS MARINHOS

No seguimento do pedido de parecer enviado no vosso ofício nº s/2458/2022, relativamente ao
projeto de resolução nº130/XII - Implementação urgente de medidas para combater o impacto
da alga Rugulopteryx Okamurae nos ecossistemas marinhos, a Câmara Municipal da Praia da
Vitória vem pelo presente meio destacar a importante auscultação dos Municípios, em relação ao
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assunto em epígrafe.
A alga Rugulopteryx Okamurae identificada pela primeira vez na Europa em 2005 e mais
recentemente nos Açores, tem vindo a propagar-se devido à sua capacidade de invasão, embora
de forma controlada e acompanhada pelas entidades competentes.
Com o aumento do tráfego marítimo na Região Autónoma dos Açores, a probabilidade de uma
elevada proliferação desta alga é acentuada. No entanto, as responsabilidades regionais não
devem ser descartadas, uma vez que se deve atuar em conformidade, no que diz respeito à
prevenção da espécie em causa.
Neste sentido, torna-se relevante que as autoridades regionais com competência nesta matéria
possam atuar, de modo a estudar e investigar, de forma a para colocar em prática, e
posteriormente, a aplicação de medidas correspondentes à mitigação da alga, tanto na sua forma
de entrada nas diversas ilhas do arquipélago havendo uma maior fiscalização dos navios.
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De acordo com o solicitado, no âmbito deste processo, o Município da Praia da Vitória informa
que até ao momento, não são conhecidas quaisquer ocorrências da presença da alga invasora
Rugulopteryx Okamurae, ao longo da costa do concelho da Praia da Vitória.
Neste sentido manifestamos que esta deve ser uma situação requerente de melhor atenção, uma
vez que nos Açores enquanto arquipélago, ocorre um maior risco na proliferação da alga, pondo
em causa os ecossistemas derivados desta invasão.

Com os melhores cumprimentos,

A Presidente da Câmara Municipal
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