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Cara Ministra,

Por e-mail datado 28 de Junho 2007 solicitou o apoio da Comissão Holandesa para AIA
(referida como ‘a Comissão’) na avaliação do EIA para a Marina da Murdeira, Ilha de Sal,
Cabo Verde. Com muito prazer submeto cá junto o aviso preparado por um grupo de
trabalho da Comissão.
Aproveito da oportunidade de solicitar a sua atenção para seguinte:
A base legal para a protecção da Reserve Natural Marítima da Murdeira e a Reserva
Natural Rabo de Junco ainda não é completa. Os Planos Directores detalharão o nível
de protecção de ambas as reservas. O plano de Ordenamento Turístico (POT) definira as
zonas de amortecimento e detalhara o uso permitido destas zonas de amortecimento.
Os Planos Directores e o POT ainda estão na fase de formulação. Serão tomadas
decisões sobre o uso permitido das zonas das reservas referidas e da zona de
amortecimento na ZDTI da Algodoeira e Murdeira, a base legal da protecção sendo
incompleta.
Queria chamar a sua atenção ao risco que:
· agendas de desenvolvimento turístico poderiam ir mandar ou terão um papel
desproporcional na definição do nível de protecção das referidas reservas;
· este situação constituirá possivelmente um pretexto para definição do nível de
protecção em outros casos em que ZDTIs se sobrepõem em reservas naturais,
assim afectando o papel da conservação da natureza nas outras partes de Cabo
Verde.
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Para poder revisar os impactos conjuntos de todos os projectos turísticos, queria
sugerir de considerar a elaboração duma Avaliação Ambiental Estratégica para os
Planos de Ordenamento Turístico nas casos que as ZDTIs se sobrepõem a áreas
protegidas, ligando,
por exemplo, aos trabalhos merecedores da Sociedade de
Desenvolvimento Turístico de Boavista e Maio.

A Comissão agradece de ser mantido informado sobre o uso feito deste aviso.
Com mais alta consideração,

Klaas-Jan Beek
Presidente do grupo de trabalho para a revisão do EIA para a Marina da Murdeira, Ilha
do Sal, Cabo Verde.
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