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Título de Utilização Privativa do Bspaço Marítimo Nacional

Nos termos do disposto na alínea a), do n.o I do artigo 6l.o do Decreto-Lei n.o 38/2015,

de 12 de março, torna-se público que a Oceanprime, Aquaculture, Lda., com sede na

Avenida Dr. António Rodrigues Manito n.o 111,2 Direito,2900-068 Setúbal, com o

número de pessoa coletiva 513989498, requereu ao abrigo do artigo 58.'do mencionado

diploma, um Titulo de Utilização Privativa do Espaço Marítimo Nacional (TUPEM),

para ocupação de uma área do espaço marítimo nacional entre o Cais da Ponta do Sol e o

Sítio dos Anjos, para realização de um projeto-piloto de um sistema inovador de

aquacultura submersível para produção de Charuteiro (Seriola dumerili).

Nos termos do art.o 57.' do Decreto-Lei n.' 3812015, de 12 de março, o TUPEM será

atribuído sob a forma de Autorização por um período de 23 meses.

A área total a ocupar por 1 jaula submersível com 26,5 m de diâmetro situa-se na ZIÃ3,

sub-zona As2, segundo estabelecido no PSOEM, aprovado pela Resolução do Conselho

de Ministros n.'203-Al20I9, de 30 de dezembro, de acordo com o ponto de coordenadas

infra:
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Ponto
Coordenadas geográficas WGS84
Latitude Longitude

1 32"40"109' 017006,745',
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Aoabrigodalíneaa),don.o l,doartigo6l.odoDecreto-Lein."38i2015,del2demarço,

determina-se a abertura de consulta pública do pedido, pelo prazo de 15 (quinze) dias

úteis, entre 22 de fevereiro e 16 de março, convidando-se todos os interessados para,

querendo, apresentar objeções à atribuição do mesmo, junto da DRM (Lota do Funchal,

l.o Piso, Rua Virgílio Teixeira, 9004-562, Funchal, telefone 291203200, ou email:

drm@madeira.eov.pt).

O pedido de TUPEM, incluindo a memoria descritiva do projeto e respetiva alteração,

encontram-se disponíveis para consulta no sitio da internet da Direção Regional oe Mar

(https://marmadeira.comÂ e do no Balcão do Mar (https://www.bmar.pVBMAR ) e nas

instalações da Direção Regional do Mar, durante o horário de expediente, devendo neste

caso solicitar com um dia de antecedência a consulta do mesmo através do endereço de

correio eletrónico: drm@madeira. eov.pt

Funchal, 22 de fevereiro de2022

A Diretora Regional do Mar

It" +,['r^ l5
Mafalda de Freitas
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