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Parecer da SPECO - Sociedade Portuguesa de Ecologia

PREÂMBULO

No âmbito do Projecto de Obra “Caminho das Ginjas – Paúl da Serra”, apresentado pela 
Secretaria Regional da Agricultura e Pescas do Governo Regional da Madeira, foi 
apresentado um Estudo de Impacte Ambiental (EIA) pelo facto de estar enquadrado nos 
termos da alínea b) ii, do nº 3, artigo 1º, do Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de Outubro, 
nomeadamente ponto 10. e) (áreas sensíveis) do Anexo II.

O Projecto em avaliação de EIA consiste na construção e pavimentação de 9,25 km de 
estrada de acesso entre o Sítio das Ginjas e Estanquinhos com vista a melhorar as 
condições de segurança da sua circulação. Será ainda implementado um Sistema de 
Rega e Combate a Incêndios. O caminho florestal de ligação da estrada de São Vicente 
ao sítio das Ginjas e ao Paúl da Serra foi criado em 1972.

A Sociedade Portuguesa de Ecologia (SPECO) congratula-se pela ampla divulgação 
deste EIA, o que denota preocupação em avaliar um projecto que pretende ser 
instrumental para o desenvolvimento sócio-económico da região, embora se encontre em 
plena zona de  Património da Humanidade conferido pela UNESCO em 1999. 

Verifica, no entanto, que o documento elaborado levanta dúvidas à medida que se 
encontram as suas fragilidades, que seguidamente iremos expor. A obra em si, 
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apresentada como beneficiação e melhoramentos do caminho florestal já existente, vai 
alargar, consideravelmente, a área do caminho (ver figura). 

Por outro lado, a caracterização dos diferentes habitats existentes, assim como as 
espécies prioritárias que necessitam de protecção especial, foi feita com base em 
informação científica pouco rigorosa, amostragem inadequada ou ausente e ignorando 
trabalhos previamente realizados na área. Não é possível determinar o destino da 
Floresta Laurissilva tendo por base um EIA que não foi capaz de elaborar um 
levantamento de referência sério e rigoroso. Apesar de todas as justificações dadas para 
a execução do projecto não se percebe o seu alcance tanto mais que pode colocar em 
causa a estratégia de conservação de áreas tão sensíveis como a Floresta da Laurissilva 
e o Habitat Urzal de altitude. Aparentemente, usa uma estratégia típica de Pilatos: se já 
existe impacte negativo na vegetação circundante com o actual caminho florestal como 
está, a actual proposta de construção não irá afectar mais as áreas já de si 
muito  descaracterizadas. O turismo e o desenvolvimento económico são as bases de 
sustentação deste projecto, à custa da delapidação gradual de uma das zonas de 
património natural previamente classificada pela UNESCO. 
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A - ANÁLISE DOS OBJECTIVOS DO PROJECTO E FRAGILIDADES

A justificação do projecto assenta em pressupostos que podem ser facilmente rebatidos e 
que, perante o local onde se inserem, apresentam inúmeras fragilidades.

 

1. Construção e pavimentação de 9,25 km de estrada de acesso entre o Sítio das 
Ginjas e Estanquinhos, em continuação ao caminho florestal já criado em 1972, e 
terminado em 1983. Continuação do estabelecimento de ligações entre os 2 lados 
da ilha, iniciado em 1907.

Em 1907, não havia vias rodoviárias alternativas e a Floresta Laurissilva ainda não tinha 
sido classificada pela UNESCO como Património Natural da Humanidade. Portanto, o que 
no início do século passado seria um projecto que diminuiria o isolamento das 
populações, à luz dos nossos dias perdeu sentido. 

2. Esta construção, funcionaria como complemento da estrada existente, entre 
Encumeada - Paúl da Serra. 

Actualmente, através dos troços VE3 e VE4, da Via Expresso, é possível deslocar-se de 
São Vicente até ao concelho de Ribeira Brava e Ponta do Sol, com rapidez e segurança.  
Por outro lado, não é demais informar que existe também uma via alternativa para aceder 
ao Paúl da Serra, através da Encumeada. Apesar do percurso proposto, pela estrada das 
Ginjas, ser aparentemente mais curto, consumirá muito mais tempo dado a sua 
sinuosidade e declive. Este EIA não refere quais as vantagens da nova estrada sobre as 
actualmente existentes. Qual a melhoria que trará?

3.  Este projecto contempla a instalação de rede de rega e de incêndio, permitindo em 
caso de incêndio, um acesso facilitado àquela mancha Florestal.”

Na Floresta da Laurissilva existem caminhos, em número suficiente, para que a Polícia 
Florestal e os Vigilantes da Natureza possam desenvolver a sua acção fiscalizadora. 
Aliás, actualmente existe tecnologia que não existia em 1907 ou até mesmo em 1972 ou 
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em 1983, como por exemplo os drones e as câmaras de vigilância que permitem manter 
as serras vigiadas. Para além de que a Madeira dispõe de um helicóptero, durante todo o 
ano, que faz o combate a incêndios em zonas de difícil acesso. 

Por outro lado, a penetração e o avanço de um bombeiro, com uma mangueira, seria 
muito penosa e, a partir de determinado ponto, se não mesmo impossível, dada a grande 
densidade e complexidade da vegetação da Floresta de Laurissilva para além do 
acidentado do terreno. Pelo que utilizar a construção da estrada como justificação para 
melhorar o combate aos incêndios não está bem fundamentada.                                                                                                                                                                                  

A primeira frente de combate de um incêndio é a sua prevenção, através da erradicação 
das espécies exóticas e de uma reflorestação adequada, promovendo assim a 
conservação do solo, da água e da diversidade da flora e da fauna. A prevenção é 
também providenciada pela diminuição da presença do Homem, já que há ampla 
evidência de que quanto mais acessível são os caminhos maior a apetência de fogos.

Mas se, realmente, se pretende um caminho que permita aos bombeiros chegar mais 
rapidamente a um eventual incêndio na Floresta da Laurissilva bastaria recuperar o 
actual, preenchendo com pedras e terra, os fossos cavados pelos pneus dos veículos 
todo-o-terreno e pela água abundante das chuvas.

4. A construção de uma Rede de Rega e Combate a Incêncios, também poderá 
constituir um impacte positivo na preservação da actual qualidade da água 
superficial e subterrânea.

A construção de uma rede de rega apenas faz sentido nos primeiros 100 metros do 
caminho do lado dos Estanquinhos, local onde se encontram as explorações agrícolas 
familiares. Aliás, nesta zona não existem agricultores que pratiquem uma agricultura 
comercial (produção voltada para o abastecimento do mercado). Pelo que não se 
compreende que os 100 metros de agricultura familiar justifiquem o uso de verbas que, 
estando destinadas ao desenvolvimento agrícola, passem a ser utilizadas na construção 
de uma estrada de 9,25 km no meio da Laurissilva. 

Tal como referido acima, o melhor combate a incêndios, faz-se aumentando a resiliência e 
robustez da Floresta Laurissilva com a plantação de espécies endémicas e a remoção 
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das espécies exóticas invasoras. No entanto, nada invalida a construção de um sistema 
de combate a incêndios, no caminho das Ginjas, embora duvide muito da sua eficácia 
tendo em conta a densidade da Floresta. Neste caso, o caminho seria recuperado, mas 
mantendo as suas características actuais (largura, em pedra e terra). Aliás, está a ser 
construída uma faixa corta-fogo, ao longo do caminho dos Pretos, no Monte, com um 
sistema de combate a incêndios. Portanto, o caminho das Ginjas não seria uma situação 
insólita.

5. A beneficiação do caminho em estudo vai permitir sensibilizar os utentes da rodovia 
para a importância dos valores naturais atravessados, com recurso a painéis 
interpretativos, a colocar nos principais pontos de paragem actualmente usados 
pelos turistas…

Não creio que haja um défice de conhecimento ou de literacia sobre as características do 
habtitat, pelos madeirenses. Através dos parques florestais do Chão dos Louros, do Pico 
das Pedras, das Queimadas, do Ribeiro Frio, do Montado do Pereiro e das diversas áreas 
de lazer, criados em 1982, os madeirenses começaram a contactar, mais frequentemente, 
com a Laurissilva. Em cada um destes parques existem painéis que descrevem as 
espécies presentes e contribuem para a valorização e divulgação do património biológico 
da Laurissilva. A grande maioria da população conhece e consegue identificar as espécies 
mais comuns da Laurissilva, como o loureiro (Laurus novocanariensis), a urze (Erica 
arbórea), o massaroco (Echium candicans), o bis-bis (Regulus madeirensis), o tentilhão 
(Fringila coelebs madeirensis) ou o pombo trocaz (Columba trocaz), etc. Por isso, a 
estrada não vem acrescentar nada de novo à educação ambiental da população 
madeirense, a não ser uma maior carga de pessoas, através de rotas turísticas, numa 
área frágil como este habitat. 

6. Esta obra irá permitir a reabilitação do parque de merendas de “Estanquinhos” e do 
que se encontra no “Ponto de água”. 
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Segundo este estudo, a estrada das Ginjas com uma extensão de 9,25 quilómetros terá 
dois parques de merendas. Qual a previsão do número de automóveis e de pessoas para 
o fim de semana? Qual é a capacidade de carga dos dois parques de merendas?

A construção da estrada bem como a criação de novos parques de merendas acarretará:

i) Introdução de espécies exóticas, contra as quais as espécies endémicas não 
conseguem competir; 

ii) Abandono de gatos e cães, com o perigo dos felinos se tornarem assilvestrados 
e dizimarem a população de aves;

iii) Aumento da emissão de gases poluentes pelos carros e motos, presença de 
microplásticos libertados pelo desgaste dos pneus e das pastilhas de travão, 
derrames de óleos, lubrificantes, entre outros;

iv) Poluição atmosférica e contaminação de águas com efeitos directos em briófitos, 
insectos e moluscos; 

v) Restos de desperdícios abandonados, fonte suplementar de alimento para ratos, 
o que contribuirá para o aumento da sua população, com consequências 
nefastas para as comunidades de aves, uma vez que se alimentam dos seus 
ovos e juvenis;                                                                                                                   

vi) Acesso facilitado aos incendiários ou outras ameaças como a possibilidade de 
churrascos;                                                                                                                                             

vii) Aumento de poluição sonora e lumínica causado pela circulação de viaturas e 
motos, que afastará as aves que, até então, tinham o seu refúgio, na área 
envolvente da estrada;                                                                                                                                                                    

viii) Aumento da concentração de lixo, beatas, garrafas, plásticos e latas…
independentemente dos suportes que possam vir a colocar.

7.  Neste projecto pretende-se recuperar a Casa do Caramujo, desejavelmente como 
Centro de Interpretação da Floresta Laurissilva.

O Centro de Interpretação da Floresta Laurissilva pode ser colocado em qualquer dos 
parques florestais já existentes. Assim, não se percebe a chamada de atenção para esta 
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recuperação como uma mais valia, quando já devia ter sido feita, independentemente do 
objectivo a que se refere.

8. A compactação da camada será obrigatoriamente efectuada por cilindro vibrador 
(ou placa vibradora quando a largura da zona a pavimentar não permita a actuação 
de cilindros).

A compactação da camada leva à compactação dos solos, alteração completa do ciclo 
hidrológico e à diminuição de água no solo em terrenos circundantes. Esta obra vai alterar 
completamente a quantidade de água que irá circular na área e a seu tempo terá 
repercussões muito negativas em espécies que estão dependentes de áreas húmidas ou 
de uma certa humidade no solo. Assim, e tal como referido em 2) com menos custos 
ambientais, a mesma obra poderia ser realizada em macadame (pedra e terra), 
naturalizado, que permitiria a infiltração das águas, para além de que estas nem no caso 
de grupos tão sensíveis como o dos insectos, dos moluscos ou dos briófitos seriam 
contaminados pelos compostos presentes no alcatrão.

Durante a obra, o pó e o ruído resultantes da fase de construção vão afectar toda a 
biodiversidade da Floresta da Laurissilva. Neste estudo nem é mencionado o impacte do 
ruído nas aves nem são propostas medidas de mitigação, quando este projecto está 
inserido numa Zona de Proteção Especial para as Aves da Laurissilva da Madeira (ZPE 
PTMAD0001).

9. Durante a obra podem ocorrer derrames acidentais de óleos ou combustíveis, tal 
como referido no EIA.

Os recursos hídricos subterrâneos e superficiais podem ser contaminados com HAPs 
(Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos) e metais pesados, resultantes do derrame de 
óleos ou de combustíveis bem como da libertação de pequenas partículas de borracha 
provenientes dos pneus. Esta situação ocorrerá, não só durante a fase de construção, 
mas também ao longo da exploração da estrada.

Como a área em estudo intercepta a “Levada Fajã do Rodrigues”, a “Levada do Norte” e o 
Paúl da Serra nos Estanquinhos, local de muita importância para a recarga de aquíferos, 
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a probabilidade de ocorrer a contaminação das águas é bem real. A situação é bem mais 
grave, se considerarmos que estes compostos cancerígenos não são degradados. 

10.Toda a obra é realizada em segurança pelo que a consolidação da escarpa, será 
assegurada por saneamento e demolição de blocos de rocha soltos, aplicação de 
rede de cabos de aço sobreposta a rede metálica hexagonal de dupla torção, 
reforçadas com grelha de cabos de aço, incluindo fixação com todos os trabalhos 
acessórios. Para além desses cuidados irá proceder-se à abertura de vala estando  
prevista a sua limpeza para permitir a drenagem das águas provenientes de 
taludes.

Como se pode verificar, esta obra vai provocar alterações físicas muito profundas ao 
longo do seu trajeto, com a consequente destruição de habitats e redução da 
biodiversidade. Na sequência desta obra e em consequência do trânsito de viaturas e 
pessoas, a futura estrada irá expandir as espécies exóticas, e não impedir a sua intrusão 
na Floresta da Laurissilva. 

Por outro lado, a limpeza das valas deveria ser feita, independentemente da estrada ser 
ou não construída.

11.  O posicionamento da área em estudo dá-se em zonas altas, de acesso ao planalto 
do Paúl da Serra, e pretende ligar as Ginjas aos Estanquinhos. É constituído por um 
ramal assente sobre uma plataforma já existente com uma extensão total de 9260 
metros e que se desenvolve de uma altitude de 547,60m até 1541,00m acima do 
nível médio das águas do mar.

O urzal de altitude surge aos 1400 m e é também, a partir desse ponto, que podem ser 
observados mais de 20 táxones de aves (Lobo, et al., 2017), onde algumas delas também 
nidificam.               

Sendo que, a maior parte da avifauna pode ser avistada entre os 1400 e os 1600 metros 
de altitude (Lobo, et al., 2017) e a estrada das Ginjas, que se desenvolve dentro dessa 
cota, irá interceptar áreas sensíveis de distribuição de diversas aves, porque é que não 
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foram identificadas as áreas de distribuição e de nidificação das espécies presentes na 
zona de intervenção e nas áreas contíguas ao caminho das Ginjas? 

Lobo, C., Gouveia, L., Teixeira, D., Fernandes, F., Menezes, D., 2017. O Maciço 
Montanhoso Oriental da Madeira. Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-
RAM. 98pp.

12.A área do caminho das Ginjas-Paúl da Serra desenvolve-se num terreno de grande 
inclinação. Por isso, o seu desenvolvimento decorre, até ao cume, em ziguezague, 
combatendo a inclinação natural e permitindo o avanço por veículos motorizados.

No entanto, o estudo não refere qual será o valor do declive, informação bastante 
relevante, dado que tanto o consumo de combustível, como as emissões de poluentes, 
crescem com o aumento do declive da estrada. Como esta via tem dois sentidos, será 
durante a subida que se verificará um aumento da poluição afectando de forma diferente 
os biótopos adjacentes. Quais são as medidas de mitigação propostas para reduzir o 
impacte da poluição sobre os biótopos mais atingidos?

B - HABITATS E ESPÉCIES LISTADOS E CONSIDERADOS

A área do projeto insere-se em habitats de particular interesse conservacionista, 
protegidos e prioritários, pelo que deste ponto de vista merece particular atenção ao nível 
dos seus impactes ecológicos potenciais. O modo como este EIA aborda este espaço 
único é por isso extremamente pobre. Não só não caracteriza adequadamente a situação 
de referência relativamente à flora e fauna como nem sequer fundamenta os impactes 
negativos durante e, particularmente, após a obra.

Nunca será demais repetir que a sensibilidade ecológica decorre da área de estudo se 
encontrar inserida no Parque Natural da Madeira, da presença da Laurissilva da Madeira, 
habitat protegido prioritário para a conservação e classificado pela UNESCO como 
Património Natural da Humanidade (de Valor Universal Excepcional), bem como do 
habitat Urzal de altitude, também protegido e prioritário.
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O habitat da Charneca Macaronésica Endémica também está presente na área de estudo 
e corresponde a habitats protegidos no âmbito da Rede Natura 2000, cuja conservação 
exige a designação de zona especial de conservação (ZEC), possuindo espécies objecto 
de proteção rigorosa em toda a sua área de distribuição, mas que este estudo considera 
irrelevantes.  

Segundo Carlos Lobo (Lobo, et al., 2017), até 2010, existiam na Madeira dois bons 
núcleos de charnecas macaronésicas endémicas: uma no Paul da Serra e outra no Pico 
Ruivo. Estas comunidades, são constituídas por diversas árvores centenárias, onde 
domina a Urze molar (Erica arborea), e são responsáveis pela captação da água dos 
nevoeiros através do processo de precipitação oculta. 

Assim, em 2012, em consonância com as estratégias seguidas pela UE em matéria de 
proteção e conservação da biodiversidade, foi iniciado o projeto LIFE11NAT/PT/000327, 
com um orçamento de aproximadamente 760 mil de euros, com o objetivo de “potenciar o 
estabelecimento e a expansão dos habitats Charnecas Macaronésicas Endémicas”. Este 
é um exemplo de uma política ambiental ziguezagueante: se, por um lado, são potenciais 
e investidos milhões para recuperar a flora endémica, por outro assiste-se ao desperdício 
de muitos mais milhões em infraestruturas que contribuem para a sua destruição.

Os responsáveis pela identificação das espécies da fauna e flora presentes na área de 
estudo, efectuaram apenas 3 dias de trabalho de campo, o que é manifestamente 
insuficiente, uma vez que não teve em consideração o comportamento das diferentes 
espécies e a sua sazonalidade. Este número de dias de campo e a técnica de 
amostragem utilizada explica muitas das conclusões a que este EIA chegou: (i) “A fauna 
vertebrada da ilha da Madeira é, porém, baixa a moderadamente diversa”; (ii) “O número 
de espécies de aves confirmado foi, contudo, relativamente baixo”; (iii) “A área do projeto 
contígua ao caminho existente não constitui um habitat de abrigo, alimentação ou 
reprodução atractivo para a fauna, preferindo áreas mais interiores da floresta”.

Verificamos, por isso, que os briófitos, tal como os invertebrados, de dimensões pequenas 
e discretas não foram considerados neste EIA, apesar de existirem e serem abundantes 
na Floresta da Laurissilva. Portanto, a não inclusão destes grupos não se deveu à sua 
ausência na área de estudo, mas a uma estratégia de amostragem inadequada, 
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resultante dos constrangimentos financeiros do estudo, conforme referido pelos próprios 
autores.  É assim, com base em dados, resultantes de um esforço de amostragem 
insuficiente para inferir sobre a distribuição e abundância das espécies presentes na área 
de estudo, que se pretendem tomar decisões impactantes com graves repercussões para 
a Floresta Laurissilva! 

1. Flora

É contraditório que o EIA refira que, apesar da área de estudo apresentar um significativo 
grau de intervenção e alteração relativamente ao seu estado original, as espécies 
endémicas com estatuto de proteção legal como o massaroco (Echium candicans), a 
erva-redonda (Sibthorpia peregrina) e a uveira-brava (Vaccinium padifolium) continuem 
presentes em zonas tão modificadas. A Laurissilva só necessita que a libertem das 
espécies exóticas. Aliás, como o fez a SPEA, reflorestando várias zonas da Laurissilva, 
entre elas as Ginjas, no período de 2013 a 2017, com um financiamento de 1,44 milhões 
de euros proveniente da UE. 

O EIA ignorou algo tão importante como o plano de recuperação do habitat do fura-bardos 
(Accipiter nisus granti), com espécies endémicas, o que beneficiou não só a espécie em 
questão como também um número significativo de flora e fauna nativa da Laurissilva.

Quanto aos briófitos, neste estudo, não há uma única referência, quando estão citados 
para o Arquipélago da Madeira cerca de 546 taxa distintos, sendo 12 taxa endémicos da 
Madeira e 38 endemismos da Macaronésia (Hodgetts et al. 2019; Hodgetts. & Lockhart 
2020; Sim-Sim et al. 2014.).

Não é possível ignorá-los pela sua diversidade e pelo papel fundamental que 
desempenham na manutenção do equilíbrio hídrico através da retenção da água 
proveniente dos nevoeiros e da chuva, contribuindo para a manutenção de 
microambientes húmidos e para a regulação do fluxo hídrico nos ecossistemas (Borges, 
et al., 2008). 

Os briófitos são extremamente sensíveis a alterações climáticas e de uso do solo, 
podendo ser utilizados como indicadores de continuidade ecológica e da qualidade 
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ambiental, pelo que é incompreensível que não tenham sido incluídos neste estudo nem 
nas propostas de monitorização. 

Na área de intervenção “Caminho das Ginjas – Paúl da Serra” ocorrem  três espécies 
endémicas e ameaçadas de briófitos:

- Andoa berthelotiana (Mont.) Ochyra (VU- Vulnerável)

- Cololejeunea madeirensis Schiffn. (EN- Em Perigo)

- Echinodium spinosum (Mitt.) Jur.  (EN- Em Perigo). Esta é também uma espécie referida 
no Anexo II da Diretiva Habitats e Apêndice I da Convenção de Berna

As principais ameaças para as três espécies estão relacionadas principalmente com as 
perturbações da floresta natural (antrópicas, fogo, incremento de espécies invasoras) que 
condicionam não só o  desenvolvimento destes  taxa, como podem influenciar os 
processos de dispersão de esporos e propágulos que asseguram a manutenção e 
renovação das populações de muitos briófitos, e em particular das espécies endémicas e 
ameaçadas. Além disso, o potencial dos briófitos para evoluir e se adaptarem a novas 
condições ambientais é limitado. Assim, o desenvolvimento destas espécies no seu 
habitat natural,  está vivamente  condicionado pela manutenção da estrutura e 
desenvolvimento equilibrado da floresta nativa de Laurissilva e das comunidades de urzal 
adjacentes.

Tal como os briófitos, os líquenes que ocorrem nesta floresta são dos organismos mais 
sensíveis e frágeis, com espécies de reduzida tolerância a poluição atmosférica ou falta 
de humidade. São por isso bons indicadores das condições ambientais. Este EIA refere 
que deverá ser vedado o acesso e a proximidade à parede rochosa de líquenes brancos 
do lado direito do caminho, para salvaguarda e proteção durante a fase de obra. Mas 
assegurando esse cuidado o impacte será temporário e pouco significativo. Depois de 
concluída a obra quem impedirá os visitantes de arrancarem os líquenes? 

2. Fauna

O grupo mais abundante e diversificado, constituído por 500 espécies endémicas de 
invertebrados, distribuídas pelos moluscos, aracnídeos e insectos (Spínola, 2019), foi 
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omitido neste estudo. Os invertebrados, tal como os briófitos, são muito sensíveis a 
quaisquer alterações do ambiente podendo ser utilizados como bioindicadores do estado 
de saúde de cada ecossistema. Como pretendem que seja feita a monitorização sem a 
sua inclusão no estudo de referência?

Existe uma assinalada limitação da avaliação dos potenciais efeitos da estrada em 
vertebrados (ignorando completamente vários grupos faunísticos  importantes). Por outro 
lado, a metodologia de campo para levantamento de aves e mamíferos não está 
detalhada, e no caso dos morcegos não é adequada. Todas as três espécies de morcegos 
que ocorrem na Madeira estão classificadas como criticamente ameaçadas de extinção 
no arquipélago, de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et 
al. 2005) e no entanto o levantamento das mesmas foi feito sem recurso a bioacústica ou 
redes de captura, o que torna virtualmente impossível aferir a importância da zona para as 
espécies. 

Por outro lado, há frases no texto bastante problemáticas, tais como "a área do projeto 
contígua ao caminho existente não constitui um habitat de abrigo, alimentação ou 
reprodução atrativo para a fauna, preferindo esta áreas mais interiores da floresta”, uma 
vez que não é apresentada qualquer evidência que a suporte. Não há qualquer estudo 
publicado na Madeira sobre selecção de habitat por morcegos na Madeira e como tal, a 
menos que seja feito um levantamento, nada pode ser dito em relação aos mesmos.

Neste estudo, o atropelamento é um impacte negativo irrelevante porque não foram 
utilizados mapas com as áreas de distribuição, de alimentação e de reprodução das 
espécies potencialmente ameaçadas pela estrada, de modo a determinar o possível grau 
de conflito. Nesta situação específica, as espécies mais vulneráveis, como os morcegos, 
as corujas e as águias, podem apresentar uma menor capacidade para compensar a 
mortalidade adicional devido à baixa taxa de reprodução, pelo que poderão ser as mais 
afectadas.

Estranha-se que neste EIA seja ignorada a avifauna e não haja qualquer referência ao 
Projeto LIFE+ Fura-bardos (SPEA, 2018), contributo valioso para a conservação desta 
subespécie endémica da Macaronésia. Até há bem pouco tempo era uma ave 
desconhecida para a ciência e população em geral, mas este projeto permitiu identificar 
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as suas zonas de distribuição, alimentação e reprodução, sendo que quase metade dos 
ninhos encontrados foram construídos em Zona de Proteção Especial (ZPE) de 
Laurissilva e nos seus limites.                                                                           

CONSIDERAÇÕES GERAIS

É importante ficar claro que a SPECO concorda que a conservação desta faixa deve ter 
em conta a utilização sustentada do espaço, mas deve acima de tudo compatibilizar os 
usos e a defesa dos valores naturais, tendo em conta a área em questão e classificada  
pela UNESCO, desde 1999, como Patrimônio da Humanidade e o actual Pacto Ecológico 
Europeu que obriga todos os países a preservar e aumentar as áreas de reserva natural. 
Perante uma área de elevado valor patrimonial é estranho que esta obra seja justificada 
pelas necessidades de desenvolvimento da população mas depois se consubstancia 
sobre a importância que terá para o turismo da zona. 

A estrada das Ginjas vai percorrer a área classificada pela UNESCO como Laurissilva 
precisamente numa faixa que se assemelha a um "istmo": uma porção estreita de floresta, 
limitada a norte pelas pressões antrópicas do concelho de São Vicente e a Sul pelo Paúl 
da Serra, onde os solos estão mais despidos e expostos à erosão. Ora é precisamente 
este istmo que liga duas grandes manchas de Laurissilva. E é este pequeno corredor 
verde de Laurissilva que, de certo modo, também estabelece a ligação do maciço 
montanhoso “ocidental” e “oriental”. 

Não funcionará este espaço estreito como um corredor preferencial para várias espécies 
que se deslocam entre as principais manchas da Laurissilva já que as áreas envolventes 
estão muito mais adulteradas e humanizadas? Não estaremos a isolar populações, com a 
consequente redução do fluxo genético e a condená-las à extinção com base num estudo 
superficial? O que se sabe sobre isto?                                                                                                     

Considera-se que as populações isoladas são mais sensíveis às mudanças ambientais, 
devido aos processos de colonização e extinção, pelo que possuem mais valor do que as 
populações não isoladas, mas este estudo não analisou o grau de isolamento das 
espécies endémicas. 
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Segundo o EIA em apreço, o número de espécies endémicas na área é pequeno em 
resultado do “grau de intervenção que tem decorrido na área”. Esta tem sido uma das 
constantes justificações, ao longo do EIA, para fundamentar o alargamento da estrada 
das Ginjas, a sua pavimentação, a construção de estacionamentos e de parques de 
merendas. Mas o erro foi cometido no século passado, quando ainda se desconhecia a 
importância real da Laurissilva. Se existe um problema de preservação de património 
natural, a actual legislação portuguesa e europeia (e o bom senso) manda que seja 
resolvido. Pois se existe uma redução das espécies endémicas ao longo da trajeto, será 
necessário reverter a situação, substituindo as espécies exóticas pelas endémicas e 
reduzindo a perturbação local.

Todo o EIA demonstra uma falta de fundamento e necessidade urgente desta obra. Pode, 
antes, questionar-se: 

i) Justifica-se um investimento de 7,8 milhões, num habitat protegido prioritário para a 
conservação e classificado pela UNESCO como Património Natural da Humanidade 
(de Valor Universal Excepcional)? 

ii) Porque é que as verbas não são utilizadas para melhorar a resiliência da Floresta 
da Laurissilva?

Por outro lado, muito poucos argumentos são usados para justificar questões pendentes 
de futuro que nem nas medidas de mitigação são justificadas:

i) Qual a carga máxima de pessoas que esta obra pode comportar? 

ii) Como foi avaliado o risco futuro de degradação? 

iii) Como estão assegurados os trabalhos de conservação que uma área deste estatuto 
deve comportar?

iv) Que justificações irão ser dadas perante os compromissos não só perante a 
UNESCO mas pelo novo Pacto Ecológico Europeu que obriga a conservar e 
aumentar as áreas de reserva natural? 
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NOTAS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Perante o exposto, a SPECO, fundamentada em resultados e conhecimentos científicos 
refuta a necessidade urgente de uma obra que irá colocar em perigo e degradação 
contínua um Património Natural Classificado pela UNESCO.

Consideramos, pelo contrário, que o alargamento e pavimentação deste caminho vai 
acentuar a descaracterização devido à presença de maior de número de veículos e 
pessoas, dando origem a:

1. Disseminação de espécies invasoras. As espécies invasoras são disseminadas e 
introduzidas pelo tráfego de veículos;

2. Danos e furto. O corte não autorizado de lenha e a destruição ou danificação de 
árvores e regeneração;

3. Perturbação e caça furtiva. O tráfego contínuo nas estradas perturba a vida selvagem 
e aumenta a probabilidade de caça furtiva;

4. Provas ilegais de BTT e moto 4. Ao criar trilhos ou valas nas encostas, esses veículos 
causam a erosão do solo e destruição da vegetação.

Parecer elaborado por SPECO, 9 Fevereiro 2021
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