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1. Introdução 

1.1. Nota introdutória 

O presente Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) reporta-se ao projecto do Ancoradouro 

a integrar no empreendimento turístico “Almada de Ouro – Golf & Country Club”, situado na margem 

direita do Rio Guadiana, freguesia de Azinhal, concelho de Castro Marim.  

O projecto encontra-se em fase de Estudo Prévio, tendo o mesmo sido elaborado pela Consulmar – 

Projectistas e Consultores, Lda.. Segundo o Estudo Prévio (Consulmar, 2007) trata-se de uma infra-

estrutura de reduzida dimensão destinada apenas ao estacionamento de embarcações, não estando 

previstas estruturas e serviços de apoio característicos de instalações mais completas como sejam meios 

de alagem ou oficinas de reparação.  

O Estudo Prévio define duas alternativas ao nível da capacidade de estacionamento de embarcações, 

sendo a localização e o tipo de estruturas idêntica em ambas as alternativas. As duas soluções foram 

avaliadas e comparadas no EIA. 

O presente documento inclui um capítulo introdutório, os objectivos e a justificação do projecto, a 

descrição do projecto, a caracterização do ambiente afectado pelo projecto, a avaliação de impactes 

ambientais e as respectivas medidas de minimização ou compensação dos impactes identificados. É ainda 

apresentada uma avaliação global de impactes e comparação de alternativas e as principais conclusões e 

recomendações.  

O EIA compreende quatro volumes, com a seguinte organização: 

• Volume I – Relatório Síntese (Capítulos 1 a 10 e anexos); 

• Volume II – Desenhos e Fotografias;  

• Volume III – Anexos;  

• Volume IV – Resumo Não Técnico. 
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1.2. Identificação do projecto, do proponente e da entidade 
licenciadora 

O projecto em estudo compreende a construção de um ancoradouro para estacionamento de embarcações 

de recreio, integrado no empreendimento turístico “Almada de Ouro – Golf & Country Club”, a localizar 

na margem direita do Rio Guadiana, freguesia de Azinhal, concelho de Castro Marim (Desenho 3.3.1 – 

Volume II). Esta instalação destina-se, essencialmente mas não exclusivamente, a servir os utentes ou 

residentes do empreendimento, ficando acessível ao público em geral. 

O proponente do Projecto é a empresa Almada de Ouro – Investimentos Turísticos, Lda.. 

A entidade licenciadora do projecto é a Administração da Região Hidrográfica do Algarve, I.P.. 

A elaboração do Estudo de Impacte Ambiental decorreu entre Janeiro e Março de 2010. 

 

1.3. Identificação da equipa responsável pelo EIA  

A equipa técnica responsável pela condução do Estudo de Impacte Ambiental foi a seguinte: 

Equipa Técnica 

Técnico Formação Académica Função na Equipa 

Pedro Bettencourt Correia Geólogo, Especialista em Geologia Marinha Coordenação Geral 

Nuno Silva Engenheiro do Ambiente 

Coordenação de Projecto; Solos; 

Ordenamento do território; 

Qualidade da água e dos sedimentos 

Sónia Alcobia Geóloga 

Geologia, geomorfologia, geotecnia 

e hidrogeologia; Qualidade da água e 

dos sedimentos 

Elisabete Teixeira Arquitecta Paisagista  Paisagem  

Gisela Sousa Biólogo Biologia e ecologia (Fauna)  

Sara Sousa Bióloga Biologia e ecologia (Flora) 

Catarina Vargas Engenheira do Ambiente 
Ambiente sonoro; Qualidade do ar; 

Hidrodinâmica hidráulica fluvial 

Sofia Gomes Arqueóloga 
Património arqueológico, 

arquitectónico e etnográfico 

Ana Otília Dias Economista Sócio-economia 
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1.4. Enquadramento legal  

A Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) de projectos rege-se pelo Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, 

na sua actual redacção publicada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro. Este diploma sujeita a 

avaliação ambiental, prévia ao respectivo licenciamento ou autorização, os projectos susceptíveis de 

causarem impactes significativos no ambiente, nomeadamente os enunciados nos seus Anexos I e II. Os 

objectivos fundamentais do processo de AIA são: 

• Integrar a informação sobre os possíveis efeitos do projecto, directos e indirectos, sobre o 

ambiente natural e social; 

• Prever a execução de medidas destinadas a evitar, minimizar e compensar os impactes 

negativos, auxiliando a adopção de decisões ambientalmente sustentáveis; 

• Garantir a participação pública e a consulta dos interessados na tomada de decisão; 

• Garantir a eficácia das medidas destinadas a evitar, minimizar ou compensar os impactes 

negativos previstos, instituindo uma avaliação a posteriori. 

O projecto em avaliação insere-se na categoria “marinas, portos e docas” (alínea b) do número 12 do 

Anexo II do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro. Dada a sua localização em área sensível, de 

acordo com a definição expressa na alínea b) do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio,  com 

a redacção que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, nomeadamente no Sítio “Guadiana” 

(PTCON0036, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto e 

posteriormente reconhecido como Sítio de Interesse Comunitário (SIC) pela Portaria n.º 829/2007, de 1 de 

Agosto), torna-se necessário submeter o projecto a um processo formal de AIA de forma a possibilitar o 

licenciamento do mesmo. 

As Normas Técnicas para as estruturas da Proposta de Definição de Âmbito, do EIA, do Relatório de 

Conformidade Ambiental do Projecto de Execução e dos Relatórios de Monitorização foram definidas pela 

Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

Face às características da área de estudo será de especial relevância o articulado expresso no Decreto-Lei 

n.º 140/99 de 24 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 

Fevereiro, dado o projecto se integrar numa área importante para a conservação da natureza (SIC 

“Guadiana”, da Rede Natura 2000).  
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1.5. Âmbito e objectivos do EIA 

O âmbito do EIA diz respeito a todas as intervenções previstas no Estudo Prévio, nomeadamente todas 

obras associadas à instalação das infra-estruturas náuticas, bem como o seu funcionamento.  

O Estudo de Impacte Ambiental a elaborar tem assim três objectivos principais: 

• Procurar identificar antecipadamente os impactes e riscos que potencialmente poderão vir a 

ser gerados pela infra-estrutura a implementar, permitindo uma visão geral e uma atempada 

tomada de decisão relativamente ao projecto, assim como minorar os impactes negativos e 

potenciar os impactes positivos previstos; 

• Seleccionar a alternativa ambientalmente mais favorável, tendo em conta todos os 

potenciais impactes, positivos e negativos, que possam decorrer da implantação do 

projecto; 

• Satisfazer as exigências legais estabelecidas em matéria de AIA. 

O presente estudo abrange todos os aspectos relativos às intervenções e infra-estruturas a construir, bem 

como o seu funcionamento. Teve-se também em conta o facto deste projecto se integrar num 

empreendimento turístico de dimensões consideráveis (avaliado autonomamente), o que pode promover a 

ocorrência de impactes cumulativos. 

A caracterização do ambiente afectado pelo projecto e respectiva avaliação de impactes ambientais e 

definição de medidas enquadra os descritores ambientais susceptíveis de serem alterados pelo projecto. 

Deste modo, foram seleccionados os seguintes: 

• Geologia, Geomorfologia, Geotecnia e Hidrogeologia; 

• Solos; 

• Hidrodinâmica e hidráulica fluvial; 

• Qualidade da água e dos sedimentos; 

• Qualidade do ar; 

• Ambiente sonoro; 

• Ecologia, flora e fauna; 

• Paisagem; 

• Uso do solo e ordenamento do território; 
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• Sócio-economia; 

• Património arqueológico, arquitectónico e etnográfico. 

Todos estes descritores serão abordados de forma integrada na região em estudo e na sua envolvente, 

reportando sempre à legislação em vigor na matéria, bem como aos planos de ordenamento e outros 

diplomas que se considerem pertinentes para a compreensão dinâmica funcional dos sistemas em análise. 

 

1.6. Metodologia e estrutura do EIA 

A elaboração do presente Estudo de Impacte Ambiental obedeceu a uma Metodologia Geral definida de 

acordo com a legislação vigente nesta matéria, especialmente com a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril 

(Rectificada pela Declaração de Rectificação nº 13-H/2001, de 31 de Maio), que fixa as Normas Técnicas 

para as estruturas da Proposta de Definição de Âmbito e do Estudo de Impacte Ambiental, sendo o 

diploma fundamental na orientação da estrutura e conteúdo do estudo. 

Deste modo, a estrutura do presente relatório procurou respeitar e responder ao n.º 3 do Anexo II da 

Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, tendo a sua concretização ocorrido de forma faseada, envolvendo as 

seguintes tarefas: 
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ANÁLISE PRÉVIA E DEFINIÇÃO DO ÂMBITO DO ESTUDO 

RECOLHA E TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO 

DEFINIÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJECTO E DAS ALTERNATIVAS 

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DE REFERÊNCIA 

AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

PROPOSTA DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E/OU COMPENSAÇÃO 

ANÁLISE COMPARATIVA DAS ALTERNATIVAS 

SÍNTESE, CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DE ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO 

 

As duas primeiras etapas englobam todo o processo de consultas/esclarecimentos sobre o projecto, quer 

com o promotor, quer com a equipa projectista, bem como todo o levantamento de informação existente 

sobre as características ambientais da região, incluindo a consulta bibliográfica, as visitas técnicas aos 

possíveis locais de implementação do projecto, e a consulta às entidades pertinentes. 

A informação a obter referir-se-á assim, não só aos aspectos técnicos do projecto, mas também ao 

levantamento possível, quer em termos qualitativos, quer em termos quantitativos, do estado do 

ambiente na região em estudo, sobre todas as áreas abordadas pelos descritores em análise, visando a 

correcta caracterização do projecto e da situação ambiental de referência e, posteriormente, uma precisa 

identificação e avaliação dos potenciais impactes ambientais. 

Acrescenta-se ainda o facto de ter já sido efectuado um Estudo de Impacte Ambiental global do Golf & 

Country Club (Impacto 2000, 1992) e um EIA do campo de golfe associado (Ecossistema, 2002), bem como 

um anterior EIA e diversos estudos técnicos posterior relativos a este mesmo projecto (NEMUS & 

CONSULMAR, 2006; NEMUS & CONSULMAR, 2007 e NEMUS, 2008), o que se traduz numa quantidade 
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significativa de informação já compilada relativamente à área de estudo. Estes documentos revelaram-se 

assim elementos fundamentais de consulta.  

O presente Relatório Síntese estrutura-se nos seguintes capítulos, que cobrem a totalidade do conteúdo 

do EIA:  

• Introdução (Capítulo 1); 

• Objectivos e justificação do projecto (Capítulo 2); 

• Descrição do projecto e das alternativas consideradas (Capítulo 3); 

• Caracterização do ambiente afectado pelo projecto (Capítulo 4); 

• Avaliação de Impactes ambientais (Capítulo 5); 

• Medidas ambientais (Capítulo 6); 

• Plano de monitorização ambiental (Capítulo 7); 

• Avaliação global e comparação de alternativas (Capítulo 8); 

• Lacunas de conhecimento (Capítulo 9) 

• Conclusões e recomendações (Capítulo 10). 

O EIA é composto pelos seguintes volumes: 

• Volume I – Relatório Síntese (Capítulos 1 a 10 e anexos); 

• Volume II – Desenhos e Fotografias;  

• Volume III – Anexos;  

• Volume IV – Resumo Não Técnico. 
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Esta página foi deixada propositadamente em branco. 
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2. Objectivos e justificação do projecto 

2.1. Objectivos e justificação do projecto 

O projecto tem como objectivo promover o desenvolvimento de infra-estruturas náuticas que possibilitem 

o estacionamento das embarcações dos residentes/utentes do futuro empreendimento “Almada de Ouro 

Golf & Country Club”, bem como servir de apoio à navegação de recreio do Rio Guadiana, ficando acessível 

ao público em geral.  

O presente projecto tem vindo a ser equacionado, directa ou indirectamente, desde 1992, altura em que 

foi apresentado o EIA global do empreendimento (Impacto 2000, 1992), tendo sido alvo de sucessivas 

alterações de forma a compatibilizar-se com as exigências em matéria de protecção ambiental, entre 

outras. O projecto global contemplava já um cais de amarração e vários postos de amarração, como forma 

de estabelecer ligação ao Rio Guadiana. Contudo, o parecer da respectiva Comissão de Avaliação, datado 

de Setembro de 2003, foi desfavorável, tendo o processo sido encerrado. 

A Câmara Municipal de Castro Marim tem vindo exercer uma política de gestão do território baseada na 

promoção e elaboração de Planos Municipais de Ordenamento do Território. Alguns dos Planos em vigor, 

surgiram como forma de concretizar definições expressas no Plano Director Municipal (PDM), 

nomeadamente as Áreas de Aptidão Turística (AATs). Numa área com aptidão turística só é concretizável a 

construção de um empreendimento turístico quando for criado um NDT – Núcleos de Desenvolvimento 

Turístico – e planeado o seu uso através de planos de urbanização ou de pormenor. 

As 3 AATs definidas no PDM, localizam-se junto à margem do Guadiana, prevendo atenuar as assimetrias 

municipais entre o litoral e o interior e ai promover a criação de núcleos turísticos com capacidade de 

atrair turistas durante todo o ano e aumentar a oferta de trabalho, como forma de fixar população no 

concelho, combatendo o crescente despovoamento que se tem verificado especialmente nas freguesias de 

Azinhal e Odeleite. 

Neste âmbito surgiu o Plano de Pormenor da Quinta das Choças (PPQC), ratificado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 87/97, de 2 de Junho (alterado entretanto pela Declaração da DGOTDU n.º 

330/2003, publicada no DR n.º 254 II Série de 3.11.2003). O PPQC delimitou o núcleo de desenvolvimento 

turístico (NDT) relativo à área de aptidão turística nº1 (AAT1) prevista no PDM de Castro Marim, cujas 

delimitações/confrontações, são coincidentes com o empreendimento turístico denominado "Almada de 

Ouro - Golf & Country Club". Nos termos do disposto no art.º 16.º/1/d do Dec.Lei n.º 69/90 (legislação à 
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data vigente), o PPQC foi sujeito a ratificação governamental devido ao facto de introduzir alterações ao 

PDM de Castro Marim em virtude das suas disposições contrariarem o disposto nos respectivos arts. 29.º 

e 30.º, ultrapassando o dimensionamento previsto para a AAT 1. Deste modo, por força do acto de 

ratificação governamental, foi automaticamente alterado o PDM de Castro Marim relativamente à 

delimitação da AAT 1 e do respectivo NDT (Cfr. art.º 1.º in fine do PPQC). O PPQC refere a presente infra-

estrutura náutica na localização em estudo como o “ local que reunia as melhores condições funcionais e 

ambientais para a criação de uma estrutura de ancoradouros e apoios complementares à navegação 

fluvial de embarcações de recreio”. 

Pode assim concluir-se que o ancoradouro, para além de se assumir como uma componente importante 

para a valorização do empreendimento em geral, foi desde sempre contemplado nas diversas fases de 

desenvolvimento e avaliação do empreendimento, tendo culminado na aprovação pelas autoridades 

competentes da sua localização e características principais (no âmbito do PPQC), agora objecto de maior 

especificação no estudo prévio.  

Segundo o projectista (Consulmar), na selecção da localização e concepção do arranjo geral do 

ancoradouro foram levadas em conta, para além do desenvolvimento do empreendimento turístico, as 

condições naturais da área, nomeadamente no que se refere às correntes, vento, configuração topo-

hidrográfica e características / transporte de sedimentos, sendo ainda considerados outros factores, como 

os efeitos da agitação gerada pelas embarcações que navegam no rio e a previsível reacção do leito e 

margens à dragagem da bacia. 

Para não constituir qualquer tipo de obstrução ao escoamento natural do rio, o porto fica localizado numa 

reentrância na sua margem, em zona correspondente a um vale natural preenchido com aluviões. Esta 

opção confere ainda boas condições de abrigo face às correntes e aos ventos dominantes, integrando-se 

no desenho urbano do empreendimento. 

Com efeito, olhando para a topografia da faixa ribeirinha abrangida pelo PPQC e foto aérea da zona (ver 

peças desenhadas no Volume II), rapidamente se conclui que a maior parte desta área tem declives mais 

ou menos acentuados junto à margem, o que inviabiliza a construção de uma qualquer infraestrutura 

deste género sem recorrer a significativas alterações topográficas e/ou hidrodinâmicas no próprio rio, o 

que seria totalmente desaconselhado numa zona sensível como esta. Na verdade, restam apenas duas 

sub-zonas com potencial de encaixe da bacia pretendida, sendo que uma é o pequeno vale proposto e 

outra seria o vale da ribeira das Choças, a Norte. Para este segundo vale está contudo previsto (já com DIA 

favorável) um campo de golfe (ver planta do PP da Quinta da Choças – Volume II), o que inviabiliza à 
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partida qualquer pretensão deste género. Esta seria também uma zona mais sensível do ponto de vista 

ecológico. 

Deste modo conclui-se que a localização proposta é a que, para além das vantagens funcionais e de 

integração no empreendimento turístico adjacente, teria menos impactes ao nível da hidrodinâmica fluvial, 

topografia, necessidade de movimentação de terras e de dragagens, entre outros aspectos. 

Este local foi recomendado desde logo no Estudo Preliminar de Viabilidade da Marina do Empreendimento 

Almada de Ouro (John Patisson Associates, 2000), tendo sido posteriormente confirmado pelo projectista 

das infraestruturas náuticas, a Consulmar, empresa com vasta experiência nesta matéria.    

Trata-se pois de concretizar uma infra-estrutura legalmente prevista no principal instrumento de 

ordenamento do território legalmente em vigor para esta zona (PPQC), cuja estratégia se integra nas 

perspectivas de desenvolvimento traçadas no âmbito local (PDM), regional (PROTAL e PENT), que apontam 

no sentido da dinamização da oferta turística.  

Por outro lado, a implementação deste projecto incentiva o desenvolvimento económico ao nível das 

actividades relacionadas com o recreio náutico de uma forma directa e, de uma forma indirecta, um maior 

fornecimento de bens e serviços e hotelaria, bem como a criação de emprego. Assinale-se também a 

actual carência do concelho de Castro Marim em infra-estruturas de apoio ao recreio náutico, situação cujo 

projecto ajudará a inverter, dando assim resposta à crescente procura verificada neste sector.  

 

2.2. Antecedentes do projecto 

A construção de infra-estruturas náuticas nesta zona é um objectivo que tem vindo a ser equacionado há 

mais de uma década, tendo sido desde logo referenciado no EIA global do empreendimento “Almada de 

Ouro Golf & Country Club” (Impacto 2000, 1992). O projecto do empreendimento turístico sofreu uma 

evolução gradual, tendo sido sujeito a alterações sucessivas desde a sua definição inicial, até à versão 

final elaborada em Agosto de 1992 e objecto do referido EIA.  

A primeira versão do projecto contemplava um grande índice de área construída, o que determinaria uma 

alteração profunda do estado do ambiente da região. Assim, perante sugestões da Comissão de 

Coordenação da Região do Algarve, introduziram-se alterações no projecto de modo a minimizar os 

impactes que o mesmo causaria sobre o local de implantação. Deste processo resultou uma segunda 

versão, onde foram novamente introduzidas grandes alterações, das quais se destaca a eliminação da 
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Marina prevista, uma vez que perante o tipo de desenvolvimento da região na época, este tipo de 

estruturas não se justificaria. Surgiu assim uma terceira versão do projecto do empreendimento turístico, 

datada de Agosto de 1992, que contemplava um cais de amarração e dois postos de amarração como 

forma de estabelecer a ligação ao rio Guadiana. Esta terceira versão tomou em consideração diversos 

constrangimentos de natureza ambiental e de ordenamento do território, de modo a compatibilizar os 

objectivos do projecto com as exigências de preservação do ambiente. Contudo, o parecer da respectiva 

Comissão de Avaliação, datado de Setembro de 2003, foi desfavorável, tendo o processo sido encerrado. 

Posteriormente, na sequência deste processo foi elaborado o Plano de Pormenor da Quinta das Choças 

(PPQC), ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 87/97, de 2 de Junho (alterado entretanto 

pela Declaração da DGOTDU n.º 330/2003, publicada no DR n.º 254 II Série de 3.11.2003). Este plano 

regulamenta as intervenções urbanísticas e arquitectónicas previstas para a realização do 

empreendimento turístico “Almada de Ouro Golf & Country Club”.  

O PPQC delimitou o núcleo de desenvolvimento turístico (NDT) relativo à área de aptidão turística n.º 1 

(AAT 1) definida no PDM de Castro Marim, cujas delimitações/confrontações, de acordo com o disposto no 

respectivo art.º 1.º, são coincidentes com o empreendimento turístico denominado "Almada de Ouro - Golf 

& Country Club”. 

Nos termos do disposto no art.º 16.º/1/d do Dec.Lei n.º 69/90 (legislação à data vigente), o PPQC foi 

sujeito a ratificação governamental devido ao facto de introduzir alterações ao PDM de Castro Marim e em 

virtude das suas disposições contrariarem o disposto nos respectivos arts. 29.º e 30.º, ultrapassando o 

dimensionamento previsto para a AAT 1, daí resultando que, por força do acto de ratificação 

governamental, foi automaticamente alterado o PDM de Castro Marim relativamente à delimitação da AAT 

1 e do respectivo NDT (Cfr. art.º 1.º in fine do PPQC). Ou seja, a delimitação do NDT e da AAT 1 é aquela que 

consta nas peças desenhadas que acompanham o PPQC, nomeadamente a planta de implantação. Esta 

alteração processou-se em estrita conformidade com o disposto no art.º 23.º/1 do Plano Regional de 

Ordenamento do Território do Algarve (PROTAL) vigente à data, visto que foi operada através da alteração 

do PDM de Castro Marim, resultante da ratificação governamental e subsequente entrada em vigor do 

PPQC.  

Com a publicação do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril, que transpôs várias directivas comunitárias, e 

criou uma rede ecológica Europeia intitulada REDENATURA 2000, tornou-se necessário aferir se o PPQC 

referido se compatibilizava ou não com essa realidade. 
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Da leitura do disposto no artigo 7º, nomeadamente no seu nº 3 (na redacção original do DL 140/99), pode 

concluir-se que a aferição que era necessário efectuar em termos de compatibilidade dos instrumentos de 

gestão territorial com a nova regulamentação da REDE NATURA 2000 era feita em termos “materiais”, 

devendo por isso ser efectuada uma análise sobre a existência das medidas necessárias para garantir a 

conservação dos habitats e das populações de espécies para as quais os referidos sítios e áreas foram 

designados. 

O PPQC foi objecto ao longo da sua elaboração de um Estudo de Impacte Ambiental, que não obstante o 

parecer negativo da Comissão de Avaliação em 2003 (fundado maioritariamente em questões 

urbanísticas, e tecendo considerações positivas sobre a componente ambiental do EIA), conformou a 

maior parte das soluções urbanísticas que vieram a ser concretizadas no Plano. 

Assim sendo, afigura-se que as entidades oficiais consideraram que ao PPQC se compatibilizava com o DL 

140/99, na sua redacção original. 

Porém, com a alteração ao supra referido diploma, introduzida pelo DL 49/2005, de 24 de Fevereiro, ou 

seja a partir de 2005, o PPQC passou a não ser conforme com o regime da REDE NATURA 2000, porquanto 

não dá cumprimento ao disposto no artigo 8º e 9º do diploma legal, já que o relatório do plano não 

especifica formalmente o fundamento das previsões, restrições e determinações aprovadas. 

Em face do que, e ainda a nível de antecedentes, pelo despacho nº 16448/06, publicado no Diário da 

República, II Série, de 14/08/2006, Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado do Ambiente, 

determinou sujeitar os projectos urbanísticos do empreendimento turístico “Almada de Ouro Golf and 

Country Club” a uma análise de incidências ambientais, nos termos dos n.º 3 e seguintes do artigo 10.º do 

Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. 

Em concreto, ficou estabelecido pelo supra referido despacho, que a análise de incidências ambientais 

incidiria sobre os projectos urbanísticos referidos no artigo 6º do Regulamento do Plano de Pormenor da 

Quinta das Choças, ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 87/97, de 2 de Junho (alterado 

entretanto pela Declaração da DGOTDU n.º 330/2003, publicada no DR n.º 254 II Série de 3.11.2003), a 

saber: 

• Aldeamento turístico nº 1 (Aldeia das Choças) 
• Aldeamento turístico nº 2 (Guadiana Village) 
• Aldeamento turístico nº 3 (Golf Village) 
• Hotel 
• Aparthotel 
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A supra análise de incidências ambientais teve portanto por objecto os projectos urbanísticos inseridos no 

empreendimento “Almada de Ouro” que não tinham já sido sujeitos a Avaliação de Impacte Ambiental, 

como é o caso do ancoradouro, campo de Golfe (DIA já emitida) e com a barragem de Alcaria (DIA em 

processo de renovação).  

Em concreto, a análise de incidências ambientais foi levada a cabo na sua globalidade, ou seja, foi feita 

para cada projecto urbanístico mas configurada e apresentada de modo global e integrado, por forma a 

acautelar da melhor forma os valores ambientais presentes e os impactes cumulativos no SIC “Guadiana”. 

A referida Análise de Incidências foi aprovada pelo ICNB no final de 2007. 

Especificamente em relação ao projecto do ancoradouro, o primeiro processo de AIA (NEMUS & 

Consulmar, 2004) foi iniciado em 2004 (processo nº 1278), tendo sido extinto a 30/11/2004 por iniciativa 

do proponente. 

Em 2006 foi submetido novo EIA (NEMUS & CONSULMAR, 2006) (nº nacional de AIA 1583, iniciado o 

processo a 09/10/06), que foi posteriormente aditado em 2007 (NEMUS & Consulmar, 2007) a pedido da 

respectiva Comissão de Avaliação. Após a apreciação deste documento foi emitida pelo Instituto do 

Ambiente uma Declaração de Conformidade do EIA (13/04/2007), o que permitiu dar continuidade ao 

procedimento de AIA, promovendo a Consulta Pública do documento, realizada entre 21/06/07 e 

27/07/07. 

A inclusão do projecto no Sítio de Importância Comunitária “Guadiana” (PTCON0036), integrado na Rede 

Natura 2000, ao abrigo da Directiva Habitats, fez merecer, por parte do então ICN (actual Instituto da 

Conservação da Natureza e da Biodiversidade - ICNB), a emissão de um parecer (Novembro de 2007) no 

âmbito do procedimento de AIA, seguido de várias reuniões de trabalho com esta entidade. Segundo esta 

entidade, o projecto do ancoradouro não apresentava viabilidade ambiental por conduzir à quebra de 

funcionalidade ecológica do corredor constituído pelo rio Guadiana. No seguimento deste parecer foi 

efectuado um estudo especificamente dirigido a esta questão (NEMUS, 2008 vide Anexo I – Volume III)).   

Após apreciação do referido estudo foi emitido em 13/04/09 um parecer pelo ICNB (ver Anexo I – Volume 

III), concordando com as respectivas conclusões e recomendações, nomeadamente reconhecendo que 

existe compatibilidade do projecto com a integridade do sítio Guadiana e com a manutenção das funções 

de corredor ecológico desempenhadas pelo rio Guadiana sobre a macrofauna bentónica. 

O processo de AIA do ancoradouro foi entretanto arquivado por não ter havido condições para a emissão 

da respectiva Declaração de Impacte Ambiental. 
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3. Descrição do projecto 

3.1. Introdução 

O projecto do ancoradouro, a integrar no empreendimento “Almada de Ouro Golf & Country Club”, 

apresenta como único objectivo o estacionamento de embarcações, não estando prevista a existência de 

estruturas e serviços de apoio complementares, nomeadamente meios de alagem de embarcações, 

oficinas de reparação, etc.  

Esta instalação destina-se a servir não só os clientes do futuro empreendimento, como também servirá de 

apoio à navegação de recreio do Rio Guadiana, estando acessível ao púbico em geral. 

As descrições efectuadas foram baseadas em informação presente no Estudo Prévio (Revisto) do 

Ancoradouro (Consulmar, 2007), e em diversos contactos com o projectista e promotor para 

esclarecimento de pormenores técnicos relacionados com o projecto. 

 

3.2. Enquadramento geográfico 

3.2.1. Localização e características gerais da área de intervenção 

O ancoradouro projectado situa-se na margem direita do Guadiana, a sensivelmente 14 km da sua foz em 

Vila Real de Santo António, inserindo-se administrativamente na região do Algarve, distrito de Faro, 

concelho de Castro Marim, freguesia de Azinhal. Apresenta-se no Volume II uma planta de localização e 

enquadramento geográfico do projecto à escala 1:25000 (Desenho 3.2.1 – Volume II).  

Trata-se de uma zona desabitada, sensivelmente a 3km da localidade mais próxima (Azinhal), à qual se 

acede através de um caminho rural não asfaltado a partir da EN122, no centro desta localidade. A EN122 

permite fácil ligação ao IC27 (Castro Marim-Beja), via EN512, distando o respectivo nó de acesso cerca de 

2,3 km. O IC27 estabelece a conexão com a rede nacional fundamental, designadamente com o IP1 (Via 

Infante Sagres), a Sul, em Castro Marim, e com o IP2, a Norte, em Beja.  

O ancoradouro ficará localizado numa reentrância na margem do Guadiana, numa zona correspondente a 

um vale natural preenchido com aluviões. Esta opção confere ainda boas condições de abrigo face às 

correntes e aos ventos dominantes, integrando-se no desenho urbano do empreendimento “Almada de 

Ouro Golf & Country Club”. 
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A área de estudo é ocupada por uma zona de sapal, junto ao rio Guadiana, ao que se segue uma estreita 

faixa de tamargal. A maior parte da área de projecto está ocupada por prados pastoreados onde se 

observam vestígios de um antigo olival e de outras árvores de fruto. As encostas envolventes são 

ocupadas por azinhais com matos do tipo estevais no seu sobcoberto. No que se refere a estruturas 

construídas regista-se apenas uma casa rural em ruínas no topo da encosta Noroeste (Desenho 3.2.2 e 

Fotografias 3.2.1 a 3.2.3 – Volume II).  

 

3.2.2. Áreas sensíveis 

No âmbito da Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto, foi aprovada a Lista 

Nacional de Sítios, 1ª fase, a que se refere o artigo 3º do Decreto-Lei n.º 226/97 de 27 de Agosto. O 

objectivo destes sítios prendeu-se com a necessidade de criação de Zonas Especiais de Conservação 

(ZEC), as quais integrariam a denominada Rede Natura 2000. 

A Rede Natura 2000 tem como objectivos fundamentais contribuir para assegurar a conservação dos 

habitats de espécies de aves listadas no anexo I da Directiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril 

(Directiva Aves), bem como dos habitats naturais do anexo I e dos habitats de espécies da flora e da fauna 

do anexo II da Directiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio (Directiva Habitats), considerados 

ameaçados ou significativos no espaço da União Europeia. 

A totalidade da área afecta ao projecto está inserida no Sítio “Guadiana” (PTCON0036), designado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto e posteriormente reconhecido como Sítio 

de Interesse Comunitário (SIC) pela Portaria n.º 829/2007, de 1 de Agosto. 

O SIC “Guadiana” abrange cerca de 38 463,34 hectares (Portaria n.º 829/2007, de 1 de Agosto), 

estendendo-se pelo vale do rio Guadiana e principais afluentes sensivelmente entre Castro Marim e a 

ponte rodoviária do IP8 entre Beja e Serpa. 
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3.2.3. Planos de ordenamento do território, condicionantes, servidões e 
restrições de utilidade pública 

Em termos de Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) aplicáveis têm-se:  

• Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT Algarve), aprovado 

inicialmente pelo Decreto Regulamentar n.º 11/91, de 21 de Março, revisto pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 102/2007, de 3 de Agosto (rectificada pela Declaração de 

Rectificação n.º 85-C/2007, de 2 de Outubro e alterada pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 188/2007, de 298 de Dezembro) (versão actualmente me vigor); 

• Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000), aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de Julho; 

• Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF Algarve), aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 17/2006, de 20 de Outubro; 

• Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Guadiana, aprovado e publicado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 16/2001, de 5 de Dezembro (rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 

21-C/2001, de 31 de Dezembro) (actualmente em revisão); 

• Plano Director Municipal (PDM) de Castro Marim, ratificado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 56/94, de 20 de Julho, e alvo de alteração por adaptação ao PROT Algarve 

conforme o Aviso n.º 3048/2009, de 4 de Fevereiro (Diário da República 2.ª série n.º 24); 

• Plano de Pormenor da Quinta das Choças (PPQC), ratificado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 87/97, de 2 de Junho, e alterado em regime simplificado pela Declaração n.º 

330/2003, de 3 de Novembro (Diário da República 2.ª série, n.º 254). 

Relativamente a condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública verifica-se que a área de 

projecto se integra parcialmente em: 

• Reserva Ecológica Nacional (REN); 

• Domínio Público Hídrico. 

Não estão definidas áreas de Reserva Ecológica Nacional (RAN) ou outras servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública na área de intervenção, para além das acima referidas. 
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3.3. Aspectos gerais do projecto 

Baseado em Consulmar (2007) – Estudo Prévio (Revisto) do Porto de Recreio Almada de Ouro Golf & 

Country Club. Lisboa. Março de 20071. 

No Estudo Prévio realizado pela Consulmar foram consideradas duas soluções alternativas para o 

ancoradouro. Estas duas alternativas seguem o mesmo conceito de arranjo geral e adoptam soluções 

estruturais idênticas, diferindo apenas na capacidade de estacionamento das embarcações. 

Nos Desenhos 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3 – Volume II podem ser observadas as características gerais do projecto, 

bem como as diferenças entras as duas soluções de projecto. 

 

3.3.1. Descrição geral 

O projecto, em fase de estudo prévio, consiste na construção de um ancoradouro a integrar no âmbito do 

empreendimento “Almada de Ouro Golf & Country Club” (ver enquadramento no Desenho 3.3.4 – Volume 

II). Trata-se de uma infraestrutura de dimensão reduzida, destinada apenas ao estacionamento de 

embarcações, não estando prevista, no conceito desenvolvido em conjunto com o Promotor e o Arquitecto 

do empreendimento, a disponibilidade de um conjunto de estruturas e serviços de apoio que a instalações 

mais completas se exige que disponham, como meios de alagem das embarcações, oficinas de reparação, 

etc. (Consulmar, 2007).  

 

3.3.1.1. Tipo de infraestrutura e frota a servir 

Conforme foi referido anteriormente, o ancoradouro destina-se a servir, essencialmente mas não 

exclusivamente, os residentes ou utentes do empreendimento, pretendendo-se assim uma infraestrutura 

de dimensão reduzida. 

                                            

1 O Estudo Prévio respeita apenas às “infraestruturas náuticas” do ancoradouro, isto é, às obras necessárias para definir e abrigar 
a bacia portuária e aos postos de estacionamento das embarcações, não abrangendo as infraestruturas terrestres de apoio 
(acessos, estacionamentos, edifícios, redes técnicas, etc.) que terão que ser executadas. No entanto, para proporcionar o devido 
enquadramento à parte náutica, estas infraestruturas terrestres são referidas no estudo e é apresentada uma planta com a sua 
localização. 
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O objectivo é, por um lado, servir de estacionamento às embarcações dos utentes do empreendimento, e, 

por outro, proporcionar apoio pontual à navegação de recreio no estuário do Guadiana. 

Assim, não se pretende implementar uma instalação com disponibilidade de um conjunto completo de 

estruturas e serviços de apoio, como meios de alagem das embarcações, oficinas de reparação, etc. Esse 

tipo de serviços mais completo poderá ser proporcionado, presentemente, em Vila Real de Santo António 

ou noutras marinas da costa algarvia, ou mesmo da costa espanhola. 

A navegação que presentemente utiliza o Guadiana compreende um número relativamente reduzido de 

embarcações, que, normalmente, sobem o rio até Alcoutim (eventualmente até ao Pomarão), ponto de 

apoio mais a montante. Dadas as reduzidas distâncias envolvidas (em termos de embarcações com 

alguma autonomia), e as escassas condições das pequenas instalações de apoio existentes (constituídas, 

essencialmente, por pontões ou cais com capacidade para um número reduzido de embarcações, inferior a 

dez), a navegação corresponde, normalmente, a cruzeiros diários ou de poucos dias, envolvendo 

embarcações a motor, ou veleiros com comprimentos até 12 ou 15 m. 

Os estudos e planos realizados anteriormente sobre a navegação de recreio no Guadiana (Consulmar, 

Hidroprojecto e Risco, 1990; Hidroprojecto, s/data; Hidroprojecto, 2005) não apontam para uma alteração 

substancial destas características, embora, naturalmente, contemplem um incremento da actividade. As 

unidades de apoio à navegação manter-se-ão, no entanto, essencialmente de dimensão reduzida. 

Assim, foi estabelecida como objectivo, para o ancoradouro de Almada de Ouro, uma capacidade de 

estacionamento para algumas dezenas de embarcações, para uma frota composta predominantemente 

por embarcações de 10m a 12m de comprimento, à vela ou a motor. Pretende-se, ainda, que a utilização do 

ancoradouro, tanto em termos de estacionamento como de acesso, seja independente do estado da maré, 

e que possibilite a navegação / acesso também no período nocturno (embora este último aspecto 

dependa também da adequada sinalização do rio desde a foz, a qual não cabe no âmbito do presente 

projecto). 

Foram consideradas duas soluções alternativas (conforme desenvolvido adiante), para diferentes 

capacidades de estacionamento, ambas respeitando os princípios acima enunciados que presidiram à 

definição do conceito da instalação; a diferença entre elas prende-se com a sua capacidade, variando o 

número total de postos cerca de 10% a 15% entre as duas soluções. 

A composição das frotas estabelecida para as duas soluções alternativas, bem como as características das 

embarcações, em termos de calado e necessidades de tirante de água, são indicadas no quadro seguinte. 
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Quadro 3.3.1 - composição das frotas estabelecida para as duas soluções alternativas 

Embarcações 
Composição da 

frota 

Classe 
Comprimento 

(m) 
Calado (m) 

Tirante de água 
(m) Altern. 1 Altern. 2 

Vela Motor Vela Motor 

I < 6 1.5 1.0 2.0 1.5 
5% 10% 

II 6 - 8 1.8 1.2 2.3 1.7 

III 8 – 10 2.1 1.3 2.7 2.1 10% 15% 

IV 10 – 12 2.4 1.4 3.0 2.4 80% 70% 

V 12 – 15 2.5 1.5 3.5 2.5 5% 5% 

 

3.3.1.2. Localização e concepção geral 

Segundo o projectista (Consulmar), na selecção da localização e concepção do arranjo geral do 

ancoradouro foram levadas em conta, para além do desenvolvimento do empreendimento turístico, as 

condições naturais da área, nomeadamente no que se refere às correntes, vento, configuração topo-

hidrográfica e características / transporte de sedimentos, sendo ainda considerados outros factores, como 

os efeitos da agitação gerada pelas embarcações que navegam no rio e a previsível reacção do leito e 

margens à dragagem da bacia. 

Para não constituir qualquer tipo de obstrução ao escoamento natural do rio, o porto fica localizado numa 

reentrância na sua margem, em zona correspondente a um vale natural preenchido com aluviões. Esta 

opção confere ainda boas condições de abrigo face às correntes e aos ventos dominantes, integrando-se 

no desenho urbano do empreendimento. 

Com efeito, olhando para a topografia da faixa ribeirinha abrangida pelo PPQC e foto aérea da zona (ver 

peças desenhadas no Volume II e secção 4.4), rapidamente se conclui que a maior parte desta área tem 

declives mais ou menos acentuados junto à margem, o que inviabiliza a construção de uma qualquer 

infraestrutura deste género sem recorrer a significativas alterações topográficas e/ou hidrodinâmicas no 

próprio rio, o que seria totalmente desaconselhado numa zona sensível como esta. Na verdade, restam 

apenas duas sub-zonas com potencial de encaixe da bacia pretendida, sendo que uma é o pequeno vale 

proposto e outra seria o vale da ribeira das Choças, a Norte. Para este segundo vale está contudo previsto 

(já com DIA aprovada) um campo de golfe (ver planta do PP da Quinta da Choças – Volume II), o que 
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inviabiliza à partida qualquer pretensão deste género. Esta seria também uma zona mais sensível do 

ponto de vista ecológico. 

Deste modo conclui-se que a localização proposta é a que, para além das vantagens funcionais e de 

integração no empreendimento turístico adjacente, teria menos impactes ao nível da hidrodinâmica fluvial, 

topografia, necessidade de movimentação de terras e de dragagens, entre outros aspectos. 

Este local foi recomendado desde logo no Estudo Preliminar de Viabilidade da Marina do Empreendimento 

Almada de Ouro (John Patisson Associates, 2000), tendo sido posteriormente confirmado pelo projectista 

das infraestruturas náuticas, a Consulmar, empresa com vasta experiência nesta matéria.    

O ancoradouro é limitado do lado de terra por uma retenção marginal em talude de enrocamento e do lado 

do rio por um quebra-mar flutuante, destinado a absorver a agitação gerada pelas embarcações que 

passam ou pelos ventos locais. Este tipo de estrutura é, particularmente, bem adaptado a estes fins, uma 

vez que as ondas em causa são de curto período (normalmente inferiores a 4 ou 5s), tendo ainda a 

vantagem de causar um reduzido impacte visual e uma interferência nula no escoamento fluvial. 

De um modo geral, a presidir às opções feitas em termos de soluções estruturais esteve, para além, 

naturalmente, da sua eficácia do ponto de vista técnico, uma grande preocupação com o seu impacte 

visual, e com a sua integração no desenho e imagem do desenvolvimento urbano adjacente. 

Em termos do tipo de estruturas envolvidas, as duas soluções alternativas propostas são praticamente 

idênticas, diferindo basicamente no n.º de embarcações que pode acolher (ver capítulos seguintes). 

As infraestruturas náuticas a construir serão as seguintes: 

• Bacia de estacionamento em “U”, essencialmente escavada na margem do rio. Os fundos da 

bacia serão escavados/dragados à cota (-2.50m)ZH, garantindo-se ainda, numa faixa exterior 

até ao quebra-mar flutuante, fundos à cota (-3.00m)ZH, que é praticamente a profundidade 

natural aí existente, pelo que o volume de dragagem para tal será reduzido; 

• Retenção marginal em enrocamento que proporciona o encontro entre o terreno natural da 

margem e a bacia dragada (extensão aproximada de 270m na alternativa 1 e 240m na 

alternativa 2); 

• Quebra-mar flutuante, com um comprimento de 200m na alternativa 1 e 160m na alternativa 

2, e uma largura de cerca de 3,5m. O quebra-mar flutuante aproveitado para a instalação do 

abastecimento de combustível às embarcações, será equipado também com cunhos de 
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amarração, módulos de emergência e todos os apetrechamentos necessários para aquelas 

funções; 

• Duas estruturas de controlo de assoreamento nos limites norte e sul da bacia dragada, 

constituídas por prismas de enrocamento, enraizando na retenção marginal. Esta medida 

não irá impedir totalmente o assoreamento da bacia, mas terá um efeito benéfico na redução 

dos volumes envolvidos nas operações de manutenção. Tratam-se de estruturas com cotas 

de coroamento o mais baixas possível, determinadas pela necessidade de conter os fundo 

adjacentes. A cota superior da estrutura de jusante (sul) é (+3.00m)ZH, ou seja, próxima da 

preia-mar média, e praticamente acompanhando o terreno natural existente na zona não 

dragada. A estrutura de montante (norte) será do tipo “mergulhante”, com a cota do 

coroamento acompanhando o terreno natural e desenvolvendo entre (+4.50m)ZH e 

(+3.00m)ZH. Isto significa que, em situação de preia-mar, ambas as estruturas ficarão 

praticamente submersas (ou mesmo submersas, em situação de águas vivas). Do lado 

exterior à bacia, as estruturas ficarão quase totalmente enterradas na margem natural, já 

que os sedimentos tenderão a depositar-se de novo até às cotas presentes após a execução 

das obras. Ou seja, com excepção dos pontos de vista a partir do interior da bacia, estas 

estruturas serão praticamente imperceptíveis visualmente. A estrutura norte difere na 

localização conforme a alternativa em causa (ver capítulos seguintes e peças desenhadas no 

Volume II); 

• Sobre a estrutura de contenção norte será instalado o acesso ao quebra-mar flutuante. 

Trata-se de uma ponte ligeira, em estrutura metálica com tabuleiro em madeira (semelhante 

aos passadiços), com uma largura de 2,5 m. Com um comprimento 45m e coroamento à cota 

(+6.00m)ZH, a ponte é suportada por pilares assentes em sapatas de betão embebidas no 

núcleo de enrocamento TOT, excepto no troço inicial, onde o tabuleiro é assente 

directamente sobre um bloco de betão executado sobre o enrocamento. A ligação ao quebra-

mar é proporcionada, tal como nos passadiços, por uma ponte articulada nas extremidades 

para permitir o acompanhamento das variações do nível da água. Este conjunto é assim 

permeável, não constituindo praticamente obstáculo às correntes relativamente à situação 

actual, uma vez que a parte da estrutura fechada se desenvolve apenas até à cota do terreno 

natural, como foi referido. Por outro lado, o seu impacte visual é também reduzido, sendo a 

estrutura perfeitamente integrável na paisagem natural envolvente; 

• Conjunto de passadiços de estacionamento com uma largura de 2m (seis na alternativa 1 e 

quatro na alternativa 2), ligados à margem e equipados com “fingers” de apoio. Todos os 
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passadiços serão equipados com cunhos de amarração, escadas quebra-costas, bóias, redes 

técnicas para abastecimento de água e electricidade e módulos de emergência. Prevê-se que 

os passadiços sejam guiados por estacas metálicas cravadas nos fundos. O acesso aos 

passadiços faz-se através de pontes metálicas com comprimento de 17m e uma largura de 

1.5 m, com ligações articuladas nas extremidades para permitir o acompanhamento das 

variações do nível da água. 

Os locais de abastecimento de combustível a embarcações mais próximos do local de projecto são em Vila 

Real de Santo António e Ayamonte, ambos a cerca de 10km a jusante, pelo que está prevista a criação de 

um posto de abastecimento no local. Segundo informações do projectista náutico (Consulmar), o 

abastecimento de combustível às embarcações será feito através de um posto a localizar no quebra-mar 

flutuante. Este posto ficará, em princípio, localizado junto ao enraizamento do quebra-mar, para maior 

facilidade de acesso das tubagens. O depósito de combustível poderá ficar situado na margem, junto ao 

enraizamento da ponte de acesso ao quebra-mar. 

Previu-se ainda que as águas residuais das embarcações sejam retiradas por uma estação de bombagem 

(“pump-out”) a localizar igualmente no quebra-mar flutuante, junto ao seu enraizamento, sendo os 

efluentes bombados directamente para uma caixa de ligação ao colector de águas residuais que serve os 

edifícios de apoio (bem como parte do restante empreendimento), escoando depois graviticamente até a 

uma estação elevatória situada ligeiramente a norte da ponte de acesso ao quebra-mar, de onde são 

elevados para a rede geral (ver descrição completa no capítulo 3.8 e desenhos da alternativas no Volume 

II). 

Do lado terrestre, e em articulação com o projecto do empreendimento turístico, onde se integrará o 

ancoradouro, tem-se (ver peças desenhadas no Volume II): 

• Caminho pedonal, com largura mínima de 2m, que se desenvolverá no coroamento da 

retenção marginal; 

• Estacionamento para cerca de 30 veículos; 

• Acesso viário; 

• Edifício de apoio albergado a administração e controlo, WC e balneários. 

O acesso viário ao ancoradouro desenvolver-se-á a partir da rotunda que dá acesso aos lotes 4 e 5 do PP 

da Quinta das Choças e deverá coincidir, grosso modo, com o caminho rural já existente na zona. Esta 

rotunda dará ligação à rede viária exterior ao PP, nomeadamente à EN122 e IC27 através da nova variante 

ao Azinhal, que contornará a povoação por Nascente evitando a travessia do núcleo urbano. Esta via está 
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em estudo no âmbito da elaboração do Plano de Urbanização do Azinhal e estará em funcionamento logo 

durante a fase de obra do empreendimento, de modo a evitar impactes sobre a povoação. Esta via dará 

também acesso para Norte, até à EN122 e ligação a Almada de Ouro. 

O acesso viário local ao ancoradouro desenvolve-se sensivelmente perpendicular à margem do rio, que, ao 

atingir esta, corre ao longo dela, à cota aproximada de (+8 m)ZH, aproximando o ancoradouro pelo seu 

limite norte. Na parte final deste acesso viário foram previstas bolsas de estacionamento para cerca de 

três dezenas de viaturas.  

As instalações administrativas e de controlo do ancoradouro, bem como de apoio aos nautas (balneários, 

instalações sanitárias, cacifos de arrumos, etc.) ficarão localizadas em dois edifícios contíguos a localizar 

junto ao limite norte do ancoradouro, a poente da estrada de acesso (ver desenhos de projecto – Volume 

II). 

No Estudo Prévio realizado pela Consulmar foram consideradas duas soluções alternativas para o 

ancoradouro. Estas duas alternativas seguem o mesmo conceito de arranjo geral e adoptam soluções 

estruturais idênticas, diferindo apenas na capacidade de estacionamento das embarcações. 

De seguida será realizada uma descrição mais detalhada das duas alternativas. Nos Desenhos 3.3.1, 3.3.2 

e 3.3.3 – Volume II podem ser observadas as características gerais do projecto, bem como as diferenças 

entras as duas soluções de projecto. 

 

3.3.2. Alternativa 1 

Esta solução corresponde à de maior capacidade de estacionamento, compreendendo uma área molhada 

(bacia de flutuação) com uma área de cerca de 1,9 hectares. 

Os fundos da bacia serão escavados/dragados à cota (-2.50m)ZH, garantindo-se ainda, numa faixa 

exterior até ao quebra-mar flutuante, fundos à cota (-3.00m)ZH, que é praticamente a profundidade 

natural aí existente, pelo que o volume de dragagem para tal será reduzido. 

No que se refere às escavações e dragagens (ver secção seguinte para detalhes), o volume total envolvido 

nesta alternativa é de cerca de 80 000 m3, sendo cerca de 50 000 m3 de escavação e 30 000 m3 de 

dragagem. 
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Na bacia interior os fundos são suficientes para acomodar embarcações até à classe de 10 a 12 m, havendo 

então a possibilidade de acomodar embarcações de maior porte (12 a 15 m) na faixa exterior referida. 

O estacionamento será constituído por um sistema de passadiços com largura de 2 m, estando dispostos 

da seguinte maneira:  

• 4 passadiços perpendiculares à protecção marginal, na zona central da bacia; 

• 2 passadiços paralelos, junto aos limites norte e sul da bacia.  

Nos quatro passadiços transversais o estacionamento é feito perpendicularmente, apoiado por “fingers”, 

ficando as embarcações orientadas segundo o sentido das correntes e dos ventos dominantes. Nos 

passadiços paralelos à margem o estacionamento é feito lateralmente, dispensando assim os “fingers”. 

Estes passadiços possibilitam o estacionamento em simultâneo de uma frota com a seguinte estrutura: 

Quadro 3.3.1 – Estrutura da frota prevista no projecto para a alternativa 1 

Classe de 
embarcação 

Comprimento 
(m) Nº de postos 

I / II < 8 6 

III 8 – 10 11 

IV 10 – 12 78 

V 12 – 15 4 

TOTAL 99 
Fonte: Consulmar (2007) 

Nesta solução o quebra-mar flutuante tem um comprimento de 200 m e uma largura de cerca de 3,5 m, 

propondo-se, para melhor garantir a absorção da energia das ondas, que a sua fixação seja constituída por 

um sistema de poitas e correntes. 

Nesta alternativa o desenvolvimento total da retenção marginal é de aproximadamente 270m. 

 

3.3.3. Alternativa 2 

A Alternativa 2 difere da Alternativa 1 essencialmente na dimensão da bacia e na respectiva quantidade de 

embarcações que comporta. 
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Nesta alternativa o ancoradouro compreenderá uma bacia de flutuação com uma área de cerca de 1,6 

hectares. 

No que se refere às escavações e dragagens, o volume total envolvido nesta alternativa é de cerca de 

65 000 m3, sendo cerca de 40 000 m3 de escavação e 25 000 m3 de dragagem. 

A estrutura da frota assumida para esta alternativa é a seguinte: 

Quadro 3.3.2 – Estrutura da frota prevista no projecto para a alternativa 2 

Classe de 
embarcação 

Comprimento 
(m) Nº de postos 

I / II < 8 10 

III 8 – 10 15 

IV 10 – 12 60 

V 12 – 15 3 

TOTAL 88 
                                         Fonte: Consulmar (2007) 

Nesta alternativa a estrutura de controlo de assoreamento norte foi implantada mais a jusante, gerando 

uma diminuição da área molhada do ancoradouro em cerca de 10%. 

A protecção marginal tem assim aqui uma extensão de aproximadamente 240m, cerca de 30 m menos do 

que a alternativa 1. 

Também o quebra-mar flutuante apresenta aqui um comprimento mais reduzido, cerca de 160 m, e 

encontra-se cerca de 15 m mais próximo da margem, em relação à alternativa 1. 

O estacionamento será constituído por três passadiços dispostos perpendicularmente à protecção 

marginal e um passadiço disposto paralelamente ao limite sul da bacia. 

Todas as outras características estruturais da obra e equipamentos mantêm-se inalteradas relativamente 

à primeira alternativa.  
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3.3.4. Dragagens e escavações 

3.3.4.1. Dragagens e escavações (estabelecimento) 

No interior da bacia, as batimétricas apresentam um andamento aproximadamente paralelo à direcção do 

leito do rio, crescendo a sua profundidade à medida que se avança no sentido do talvegue. Os fundos são 

de natureza aluvionar cobertos por lodos e variam entre a cota (+4,0 m)ZH, junto ao passeio pedonal 

projectado, e (-3,0 m)ZH, junto ao quebra-mar flutuante. 

Não estando assegurados, em determinadas zonas da bacia, os tirantes de água necessários à navegação 

das embarcações, prevê-se a execução de dragagens para obtenção dos fundos de serviço a cotas 

compatíveis com a classe de embarcação a servir. 

Como foi referido anteriormente, os fundos da bacia serão dragados à cota (-2,50 m)ZH, garantindo-se 

ainda, numa faixa exterior até ao quebra-mar flutuante, fundos à cota (-3,00 m)ZH, que é praticamente a 

profundidade natural aí existente, pelo que o volume de dragagem para tal será reduzido. 

As cotas de dragagem de construção para assentamento da fundação das retenções marginais e das 

estruturas de controlo de assoreamento deverão ser cerca de 0,50 m abaixo das cotas de serviço da bacia. 

Para a Alternativa 1 o volume total de remoção de material para obtenção das cotas de projecto será de 

cerca de 80 000 m3. A maior parte deste volume encontra-se a cotas acima do nível de baixa-mar, pelo que 

poderá ser removido com equipamento baseado em terra, nomeadamente retro-escavadoras. Tal tem 

ainda a vantagem de, podendo ser executado a seco, não provocar a ressuspensão de sedimentos na 

coluna de água. A parcela, do total de movimentos de terras acima indicado, correspondente a este 

processo, que se designa aqui por “escavação”, é de cerca de 50 000 m3. O volume removido abaixo do 

nível de baixa-mar, considerado como “dragagem”, totaliza assim 30 000 m3. 

Para a Alternativa 2 o volume total de escavações e dragagens envolvido nesta alternativa é de cerca de 

65 000 m3, sendo cerca de 40 000 m3 de escavação (-20%) e 25 000 m3 de dragagem (-17%). 

Os materiais a escavar/dragar correspondem maioritariamente a siltes argilo-arenosos a areno-argilosos, 

predominando os siltes argilosos nos materiais mais superficiais, materiais típicos do ambiente de 

sedimentação que caracteriza o troço terminal do rio Guadiana. Os materiais apresentam, na sua maioria, 

contaminação vestigiária (classe 2) (ver secção 4.5.3). 
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Segundo informações do projectista náutico (Consulmar) estima-se que serão necessários cerca de 3 

meses para conclusão das dragagens.  

As dragagens gerais da bacia serão feitas no final da obra, sendo, numa primeira fase, realizada apenas a 

dragagem de fundação para a retenção marginal e estruturas transversais nos extremos da bacia - estas 

dragagens de construção acompanham o ritmo de execução das estruturas correspondentes. 

A calendarização dependerá do cronograma geral da obra, ainda não estabelecido. Deve contudo evitar-se 

a realização de dragagens/escavações nos períodos de maior sensibilidade da fauna frequentadora do rio. 

  

3.3.4.2. Dragagens de manutenção 

Para além destas dragagens de estabelecimento, para obter inicialmente as cotas de projecto, será 

necessário proceder a dragagens periódicas de manutenção para contrariar o assoreamento que, mesmo 

mitigado pelas estruturas de retenção, irá sempre acontecer em algum grau. 

A estimativa, com qualquer rigor, da taxa destes assoreamentos não é possível fazer com as informações 

de que se dispõe. Um cálculo teórico exigiria o conhecimento de um conjunto de parâmetros (ligados com 

as características dos sedimentos em suspensão e do fundo, distribuição de caudais ao longo do ano, etc.) 

e o recurso intensivo à modelação hidromorfológica do rio, sendo, mesmo assim, os resultados pouco 

fiáveis para uma área tão específica / reduzida como o local em estudo. 

Nestas situações o método mais fiável é a comparação com a evolução de locais próximos (isto é, sujeitos 

a condições hidromorfológicas semelhantes) onde se proceda também a dragagens de manutenção, 

extrapolando-se os resultados destas para a zona pretendida. 

Qualquer destes métodos não é, pois, de aplicação prática ao caso em estudo. 

Para obter alguma indicação sobre os possíveis volumes de dragagem em causa, fez-se uma aproximação 

ao problema por outra via. 

A área total da bacia na Alternativa 1 é de cerca de 13 000 m2; considerando que as dragagens de 

manutenção terão que se realizar antes que, em média, o assoreamento atinja cerca de 1 m (caso contrário 

o ancoradouro fica inoperacional), o volume em causa nestas operações será da ordem de 10 000 m3. Ou 

seja, um volume muito reduzido. 
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Com as disposições adoptadas no projecto para minorar os assoreamentos, e tendo em conta que o 

caudal do Guadiana, dada a presença das barragens do Alqueva / Pedrogão, é hoje passível de grande 

regularização, não é expectável que esta subida dos fundos no ancoradouro se verifique em períodos 

inferiores a alguns anos. Considerando, provavelmente pelo lado da segurança, que este assoreamento 

ocorre num prazo de dois anos, então teremos, como estimativa necessariamente grosseira, dragagens de 

manutenção envolvendo volumes da ordem de 10 000 m3 de dois em dois anos (alternativa 1). 

Note-se que, dada a reduzida dimensão do projecto, mesmo que as hipóteses admitidas para as taxas de 

assoreamento pequem por defeito de modo significativo, a ordem de grandeza dos volumes / frequência 

das dragagens de manutenção não sofre alterações substanciais, o que confere alguma robustez ao 

processo aqui adoptado e permite ter alguma confiança nos resultados obtidos. 

Quanto à alternativa 2, sendo a diferença entre as duas soluções alternativas tão reduzida, não é realista, 

dado o grau considerável de incerteza envolvido nestas estimativas, distinguir o esforço de manutenção 

correspondente. Assim, considera-se também aqui que as dragagens de manutenção poderão atingir 

volumes da ordem dos 10 000 m3, com uma periodicidade que poderá aproximar-se dos dois anos. 

 

3.3.4.3. Possíveis destinos finais para o material dragado 

Quanto aos destinos possíveis para os dragados, ficarão sempre condicionados aos resultados da 

campanha prévia de amostragem físico-química dos materiais a dragar, necessária de acordo com Portaria 

nº 1450/2007, de 12 de Novembro – diploma que fixa as regras de utilização dos recursos hídricos, e que 

revoga o Despacho Conjunto dos Ministérios do Ambiente e Recursos Naturais e do Mar (MARN/MM) de 4 

de Abril de 1995, publicado no Diário da República n.º 141 (II Série) de 21 de Junho de 1995. 

Em 2007, a NEMUS efectuou uma caracterização de sedimentos recolhidos em cinco estações de 

amostragem com o objectivo de avaliar o grau de contaminação dos materiais que serão 

dragados/escavados. Em 2010 esta amostragem inicial foi complementada com a recolha de cinco 

amostras de sedimentos sub-superficiais adicionais, em cinco estações de amostragem (ver secção 4.5.3). 

No que diz respeito ao destino final dos dragados, e de acordo com os resultados disponíveis, não existem 

condicionantes significativas quanto à sua utilização, podendo ser reutilizados em terra, nomeadamente 

para a modelação do campo de golfe de “Almada de Ouro”, conforme previsto pelo proponente, não 

apresentando restrições para este uso, do ponto de vista químico e granulométrico. A reutilização dos 

materiais dragados e escavados na empreitada constitui um impacte positivo. 



 

30           Rs_t10005/ 01 Estudo de Impacte Ambiental do Ancoradouro “Almada de Ouro – Golf & Country Club”:  

                                   Relatório Síntese 

Segundo o projectista náutico (Consulmar) não serão, em princípio, necessários depósitos temporários de 

terras e/ou dragados.   

Os dragados provenientes da manutenção da bacia, que como já se viu correspondem a volumes muito 

reduzidos, poderão, numa primeira fase, continuar a ser utilizados para modelação dos terrenos afectos à 

construção das várias componentes do empreendimento turístico contíguo, que se prevê terão uma 

evolução faseada e espaçada ao longo do tempo. Em último caso poderão ser transportados a vazadouro 

autorizado, em terra, ou imersos no mar se tiverem qualidade compatível e após autorização pelas 

autoridades marítimo-portuárias.   

 

3.3.5. Resumo das alternativas em avaliação 

Apresenta-se seguidamente uma síntese das principais características que diferenciam as duas 

alternativas em avaliação no presente EIA.   

Quadro 3.3.3 – Principais características das duas alternativas de projecto 

Componente Alt. 1 Alt. 2 

Área da bacia de estacionamento 1,9 hectares 1,6 hectares 

Capacidade (nº de postos) 99 88 

Passadiços de estacionamento (n.º) 6 4 

Quebra-mar flutuante (comprimento x 

largura, em metros) 
200 x 3,5m 160 x 3,5m 

Retenção marginal 270 metros 240 metros 

Volume de escavação de terras (a seco) 50 000 m3 40 000 m3 

Volume de dragagem (lodos) 30 000 m3 25 000 m3 
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3.4. Empreitada geral 

3.4.1. Introdução 

Neste capítulo é realizada a descrição sumária dos processos e acções a desenvolver na empreitada do 

Projecto do Ancoradouro do empreendimento “Almada de Ouro Golf & Country Club”, nomeadamente: 

• Estaleiros e instalações provisórias; 

• Principais equipamentos a utilizar; 

• Período de duração da obra; 

• Fluxos de materiais; 

• Operações de construção. 

As descrições efectuadas foram baseadas em informação contida no Estudo Prévio (Consulmar, 2007), e 

em diversos contactos com o Projectista para esclarecimento de pormenores técnicos relacionados com a 

empreitada. 

 

3.4.2. Definição da área afectada 

Prevê-se que seja afectada pelo projecto toda a zona de implantação das infra-estruturas, bem como 

zonas contíguas devido essencialmente à circulação de veículos pesados relacionados com a empreitada. 

Saliente-se no entanto que vão ser utilizados os acessos já existentes à zona pelo que não haverá 

necessidade de abertura de novos acessos. 

Estão também contempladas nas áreas a afectar as faixas de segurança necessárias à execução das 

infra-estruturas previstas no Projecto, as quais incluem áreas de balizagem e as zonas destinadas à 

operação e ao estacionamento das embarcações/plataformas do empreiteiro, necessárias nos trabalhos a 

decorrer em área molhada. 

Há ainda a assinalar as áreas de rejeição de dragados e de terras provenientes das dragagens e das 

escavações. Segundo o projectista não será permitida a deposição no rio ou no mar do material dragado, 

tendo que ser depositado em terra. Sempre que a suas características o permitam, prevê-se a utilização 

destes materiais nas modelações de terreno necessárias à construção das restantes componentes do 

empreendimento, nomeadamente o campo de golfe. Segundo o projectista e de acordo com as análises 

físico-químicas realizadas, isto será possível para a maioria dos materiais a escavar/dragar.   
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3.4.3. Estaleiros e instalações provisórias 

As instalações de apoio à execução da obra, designadamente estaleiro e instalações provisórias deverão 

ocupar uma área relativamente limitada uma vez que o projecto tem uma dimensão reduzida, não tendo 

por isso um grau de complexidade que exija extensas áreas de estaleiro ou de armazenamento de 

materiais de construção.  

Segundo informações do promotor, o estaleiro de apoio à construção do ancoradouro será instalado na 

zona aplanada adjacente à futura bacia portuária, imediatamente a Poente, conforme se pode visualizar 

nos Desenhos 3.3.1 e 3.3.2 no Volume II. Esta zona será posteriormente recuperada, ficando integrada no 

futuro lote 5 do PP da Quinta das Choças. 

 

3.4.4. Equipamentos a utilizar 

De um modo geral prevê-se que seja utilizado na implantação do projecto algum equipamento pesado, 

além do equipamento ligeiro habitual em obras de construção civil: 

• Camiões para transporte de pedra, britas e cimento/betão; 

• Gruas; 

• Retroescavadoras; 

• Pá-carregadora 

Além deste equipamento, poderá ser necessário utilizar equipamento específico para a realização das 

obras fluviais, nomeadamente embarcações de apoio. 

Resumem-se de seguida as diferenças mais significativas entre os diversos métodos de dragagem 

disponíveis, tendo em consideração critérios ambientais e operacionais (Quadros 3.4.1 e 3.4.2). 
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Quadro 3.4.1 – Comparação de algumas características básicas dos diversos métodos de dragagem 

Tipo 
de 

Draga 
Draga 

Ressuspensão 
de matéria 
sólida do 

fundo 

Perda de 
sedimentos 

para a 
coluna de 

água 

Densidade 
do 

material 
dragado 

Afectação 
da 

navegação 
Ruído Rendimento 

D
ra

ga
ge

m
 

M
ec

ân
ic

a 

Draga de baldes ☺     ☺ 
Draga de garras ☺      

Draga 

retro-escavadora 
☺      

D
ra

ga
ge

m
 d

e 
Su

cç
ão

 Draga de sucção  ☺   ☺ ☺ 
Draga de sucção em 

marcha 
 ☺  ☺ ☺ ☺ 

Draga de sucção com 

equipamento auxiliar 

de corte 

 ☺   ☺ ☺ 

Si
st

em
as

 
Pn

eu
m

át
ic

os
 

Oozer/pneumo-draga ☺ ☺   ☺ ☺ 

Fonte: Adaptado de Impacte (1998) 
☺ - Aspecto positivo;  - Aspecto negativo;  - Situação intermédia;  - Valor alto;  - Valor baixo 
 

Quadro 3.4.2 – Comparação dos diversos métodos de dragagem 

Tipo de 
sedimentos Zonas extensas Zonas intermédias 

Zonas 
pequenas/Zonas com 

obstáculos 

Argila Draga de baldes 
Draga de baldes 

Draga de garras 
Draga de garras 

Areia 
Draga de baldes 

Draga de sucção em marcha 

Draga de baldes 

Draga de garras 

Draga de sucção em marcha 

Draga de garras 

Lodo consolidado 

Draga de baldes 

Draga de sucção em marcha 

Draga de sucção com 

equipamento auxiliar de corte 

Draga de baldes 

Draga de garras 

Draga de sucção em marcha 

Draga de sucção com 

equipamento auxiliar de corte 

Pneumo-draga 

Draga de Oozer 

Draga de garras 
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Tipo de 
sedimentos Zonas extensas Zonas intermédias 

Zonas 
pequenas/Zonas com 

obstáculos 

Lodo não consolidado 

Draga de sucção em marcha 

Draga de sucção 

Draga de sucção com 

equipamento auxiliar de corte 

Pneumo-draga 

Draga de Oozer 

Draga de sucção em marcha 
Pequenos sistemas de 

vácuo 

Fonte: Impacte (1998) 

A maior parte do volume previsto para dragagem (meio molhado) encontra-se a cotas acima do nível de 

baixa-mar, pelo que poderá ser removido com equipamento baseado em terra, nomeadamente retro-

escavadoras. Tal tem ainda a vantagem de, podendo ser executado a seco, não provocar a ressuspensão 

de sedimentos na coluna de água. 

 

3.4.5. Período de duração da obra 

Segundo o projectista prevê-se que a fase de obra abranja um período de cerca de 12 meses. 

Estima-se que serão necessários cerca de 3 meses para conclusão das dragagens. As dragagens gerais da 

bacia serão feitas no final da obra, sendo, numa primeira fase, realizada apenas a dragagem de fundação 

para a retenção marginal e estruturas transversais nos extremos da bacia - estas dragagens de construção 

acompanham o ritmo de execução das estruturas correspondentes. 

 

3.4.6. Fluxos de materiais 

De um modo geral, numa empreitada estão presentes fluxos positivos (inputs) constituídos por 

mão-de-obra, materiais, recursos naturais (e.g. energia e água) e equipamentos. Estes inputs constituem a 

força motriz da obra, permitindo a execução dos trabalhos associados à construção, assim como a 

instalação e funcionamento das infra-estruturas de apoio (e.g. estaleiro).  

Como resultado das operações e actividades inerentes à construção são gerados fluxos negativos 

(outputs), tais como emissões gasosas, efluentes, resíduos e ruído (Figura 3.4.1). 
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Figura 3.4.1 – Esquema simplificado dos fluxos (inputs e outputs) inerentes à empreitada 

No Quadro seguinte apresentam-se os principais fluxos de materiais, de acordo com os dados disponíveis 

no projecto. 

Quadro 3.4.3 – Principais fluxos de materiais (dragagens e escavações) 

Materiais 
Fluxos de Materiais 

Negativos 

Alternativa 1 
Dragados (-2,50m a -3,00m)ZH 30 000 m3 

Terras (escavações) (-2,50 m)ZH 50 000 m3 

Total de Excedentes 80 000 m3 

Alternativa 2 
Dragados (-2,50m a -3,00m)ZH 25 000 m3 

Terras (escavações) (-2,50 m)ZH 40 000 m3 

Total de Excedentes 65 000 m3 

Da análise do Quadro 3.4.3, verifica-se haver um total de excedentes de 80 000 m3, na alternativa 1, e de 

65 000 m3, na alternativa 2, que deverão ser reutilizados, na medida do possível, nas terraplanagens do 

empreendimento “Almada de Ouro Golf & Country Club”, nomeadamente para a modelação do campo de 

golfe de “Almada de Ouro”, conforme previsto pelo proponente, não apresentando restrições para este 

uso, do ponto de vista químico e granulométrico. 

Segundo o projectista náutico (Consulmar) estimam-se as seguintes quantidades de outros materiais: 

INPUTS OUTPUTS 

Mão-de-obra 

Materiais 

Energia/ Água  

Emissões 

Ruído 

Resíduos 

Efluentes 

 

CONSTRUÇÃO 

Estaleiro 
Outros 

Trabalhos 

Equipamentos 

E M P R E I T A D A  

Dragagens e 
escavações 
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• Enrocamento TOT (Todo-O-Tamanho): 20 000 m3 

• Classificados: 5 000 m3 

• Betão: 800 m3. 

A pedra necessária para o enrocamento provirá preferencialmente de desmontes a efectuar na área de 

implantação do golfe e/ou outras componentes do empreendimento turístico “Almada de Ouro”, dada a 

disponibilidade local de material rochoso apropriado ao efeito. Este aspecto é muito importante e positivo 

em termos ambientais na medida em que minimiza fortemente as necessidades globais de transporte, 

evitando eventuais atravessamentos de povoações ou de outras zonas sensíveis.  

Caso tenha de provir de pedreiras licenciadas existentes nas proximidades, haverá a assinalar impactes 

indirectos decorrentes do transporte destes materiais até ao local de colocação (ruído, poeiras, etc.), que 

estarão dependentes do local de origem e dos circuitos a efectuar, actualmente impossíveis de prever 

nesta fase. Saliente-se contudo que, no caso de abastecimento a partir do exterior, em caso algum será 

necessário atravessar a localidade de Azinhal uma vez que está em fase de projecto (no âmbito da 

elaboração do Plano de Urbanização do Azinhal) uma variante de ligação à EN122 que evitará a travessia 

deste núcleo urbano. Prevê-se que esta nova via estará operacional para a fase de obra do 

empreendimento, pelo que não haverá impactes negativos relevantes a assinalar caso esta opção seja 

necessária.  

Será efectuada adiante (3.6) uma análise de outros outputs (efluentes, resíduos, emissões e ruído) 

produzidos na fase de construção e na fase de exploração do projecto. A análise destes aspectos será 

efectuada sob uma perspectiva qualitativa, por analogia com projectos similares, uma vez que existe 

muito pouca informação disponível sobre as características específicas do Projecto, nomeadamente 

relativamente a quantitativos de efluentes, resíduos e emissões.  

 

3.4.7. Operações de construção 

Tendo em conta o tipo de projecto em estudo preconizam-se as seguintes fases: 

• Instalação e funcionamento do estaleiro; 

• Desmatação e limpeza do terreno; 

• Escavação da bacia de estacionamento (ver quantidades no quadro 3.4.3);  

• Dragagem da bacia portuária (ver quantidades no quadro 3.4.3);  

• Construção da retenção marginal e outras obras de regularização da bacia; 
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• Colocação de passadiços, quebramar flutuante e acessórios de cais; 

• Construção das redes técnicas e de abastecimento e do parque de estacionamento. 

 

3.5. Operações de exploração e de manutenção 

Na fase de exploração podem destacar-se as seguintes operações com relevância para a avaliação de 

impactes do projecto: 

• Circulação e estacionamento de embarcações; 

• Operações de rotina (limpezas, recolha de resíduos sólidos domésticos, etc.); 

• Abastecimento de combustível; 

• Dragagens de manutenção; 

• Outras obras de manutenção das infra-estruturas (reparações da retenção marginal, 

passadiços etc.); 

Logicamente que estas operações têm frequências muito diferentes, sendo que as três primeiras poderão 

constituir rotinas quase diárias (embora variáveis ao longo do ano), enquanto as operações de maior 

envergadura, como as dragagens de manutenção ou obras de reparação terão uma frequência esporádica 

e pontual, difícil de antecipar na presente fase de desenvolvimento do projecto. 

Quanto ao caso específico do abastecimento de combustível, e no que toca a medidas anti-derrame (para 

além das "boas práticas" para evitá-los), é referir que segundo informações do projectista o ancoradouro 

será equipado com barreiras flutuantes de contenção, que serão utilizadas para conter e confinar os 

eventuais derrames, sendo estes depois bombados com recurso ao equipamento que mais rapidamente 

for possível mobilizar para o local - por exemplo, por via terrestre, carros tanque dos bombeiros (ou dos 

serviços camarários), ou por via marítima, (embarcação adequada que esteja disponível nos portos mais 

próximos). 
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3.6. Efluentes, resíduos e emissões previsíveis 

3.6.1. Efluentes 

Relativamente às águas residuais tem-se como principal fonte de produção na fase de construção o 

estaleiro da obra, individualizando-se duas categorias: 

• Drenagem superficial (águas pluviais e de lavagem de pavimentos, máquinas e 

equipamentos); 

• Esgotos das instalações sanitárias de apoio. 

A primeira categoria torna-se extremamente complexa de prever em termos quantitativos, uma vez que 

depende de inúmeros factores muito variáveis (precipitação, frequência de lavagens, etc.).  

De um modo geral, estes efluentes caracterizam-se essencialmente por elevados teores de sólidos em 

suspensão, podendo também arrastar algumas substâncias poluentes como sejam hidrocarbonetos ou 

detergentes, resultantes de pequenos derrames e das lavagens do pavimento e máquinas. A segunda 

tipologia trata-se de um esgoto doméstico típico, não sendo porém possível estimar as quantidades 

envolvidas dado que não existe informação sobre o número de trabalhadores afectos à obra. Caso existam 

refeitórios e/ou dormitórios a produção será incrementada de forma significativa. Esta componente será 

gerida ao nível do estaleiro central pelo que não se inclui no âmbito da presente avaliação. 

A drenagem destes efluentes ir-se-á basear numa rede de esgotos provisória a construir pelo empreiteiro, 

sendo previsível a sua ligação ao colector municipal mais próximo. Nos casos em que tal não seja possível 

poderá ser construída uma fossa séptica provisória (estanque), procedendo-se à recolha e transporte do 

efluente através de empresa licenciada ou dos serviços municipalizados. 

Na fase de exploração as águas residuais domésticas geradas serão provenientes das embarcações e do 

pequeno edifício de apoio em terra (WC, balneários). Segundo informações do proponente e projecto está 

previsto um sistema de bombagem dos esgotos das embarcações e das instalações terrestres, que serão 

posteriormente descarregados no sistema de drenagem geral do empreendimento para posterior 

tratamento (ver Desenhos 3.3.1 e 3.3.2 – Volume II e secção 3.8 – projectos associados, para mais 

detalhe).  

As águas da drenagem superficial (águas pluviais e de lavagem de pavimentos) serão recolhidas por um 

colector pluvial e conduzidas a um interceptor de siltes e gorduras antes da sua descarga na bacia 

portuária (ver Desenhos 3.3.1 e 3.3.2 – Volume II e secção 3.8 – projectos associados, para mais detalhe). 
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3.6.2. Resíduos 

Durante a fase de construção irão ser gerados resíduos sólidos tipicamente associados à execução de 

obras desta natureza, com principal destaque para as operações de dragagem/escavação e 

funcionamento do estaleiro de apoio à obra, como principais fontes.  

Os resíduos de obra apresentarão, de um modo geral, as seguintes tipologias principais: 

• Terras a remover da área de construção; 

• Materiais dragados (embora os dragados só devam ser considerados resíduos a partir de 

determinado grau de contaminação – classe 4 e superior da Portaria nº 1450/2007, de 12 de 

Novembro); 

• Óleos usados, restos de lubrificantes, betumes e outros produtos utilizados em actividades 

de manutenção da maquinaria e veículos;  

• Resíduos de embalagem (plástico, metal e papel/cartão) de acessórios diversos; 

• Madeiras não reutilizáveis (cofragens, etc.); 

• Mistura de resíduos de construção e demolição (Actividades diversas da obra e do estaleiro); 

• Ferro e Aço (Armaduras metálicas, chapas de aço de cofragens (não reutilizáveis)); 

• Betão (Sobras e peças rejeitadas). 

O Quadro seguinte pretende enquadrar as principais tipologias de resíduos de obra de acordo com a 

Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, que aprova a Lista Europeia de Resíduos (LER). 

Quadro 3.6.1 – Principais tipologias de resíduos esperadas na fase de construção 

Designação do resíduo Código LER Origem Destino final 

Óleos hidráulicos usados 
13 01 (01, 04, 05, 09, 
10, 11, 12, 13) * 1 

Manutenção de maquinaria e 
viaturas 

Entidade 
licenciada//Ecocentro 

Óleos de motores, transmissões e 
lubrificação usados 

13 02 (04, 05, 06, 07, 
08) * 1 

Manutenção de maquinaria e 
viaturas 

Entidade 
licenciada//Ecocentro 

Embalagens de papel, cartão, plástico, 
madeira, metal, compósitas, misturas de 
embalagens e vidro 

15 01 01 a 07 
Embalagens de materiais 
utilizados na construção e 
instalação de infra-estruturas  

Ecocentro/Entidades 
recicladoras 

Embalagens contendo ou contaminadas 
por resíduos de substâncias perigosas 

15 01 10 * 
Embalagens de materiais 
utilizados na construção e 
instalação de infra-estruturas 

Entidade licenciada 

Desperdícios contaminados e filtros de 
óleo 

15 02 02 * 
Manutenção de maquinaria e 
viaturas 

Entidade licenciada 

Filtros de ar  15 02 03 
Manutenção de maquinaria e 
viaturas 

Entidade licenciada 
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Designação do resíduo Código LER Origem Destino final 

Pneus usados  16 01 03 
Manutenção de maquinaria e 
viaturas 

Fornecedor de pneus 

Sucata diversa de metais ferrosos 16 01 17 
Manutenção de maquinaria e 
viaturas 

Sucateiro (operador 
licenciado) 

Sucata diversa de metais não ferrosos 16 01 18 
Manutenção de maquinaria e 
viaturas 

Sucateiro (operador 
licenciado) 

Betão 17 01 01  
Demolição e remoção de infra-
estruturas 

Reutilização/Aterro 
sanitário 

Madeira  17 02 01  
Demolição e remoção de infra-
estruturas 

Ecocentro/Entidades 
recicladoras 

Plástico 17 02 03 Construção de infra-estruturas 
Ecocentro/Entidades 
recicladoras 

Madeira e plástico contendo ou 
contaminados com substâncias perigosas 

17 02 04* Construção de infra-estruturas Entidade licenciada 

Metais (incluindo ligas) e mistura de metais 
17 04 (01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07) 

Construção de infra-estruturas Entidade licenciada 

Solos e rochas sem substâncias perigosas 17 05 04 Dragagens de estabelecimento Reutilização em obra 
Lamas de dragagem sem substâncias 
perigosas2 

17 05 06 Dragagens de estabelecimento Reutilização em obra 

Mistura de resíduos de construção 17 09 04 Construção de infra-estruturas Entidade licenciada 
Papel e cartão, vidro, plástico e metais 
recolhidos selectivamente 

20 01 (01, 02, 39 e 
40) # 

Construção de infra-estruturas 
Ecocentro/Entidades 
recicladoras 

Solventes 20 01 13* Construção de infra-estruturas Entidade licenciada 
Tintas, produtos adesivos, colas e resinas 
contendo substâncias perigosas 

20 01 27* Construção de infra-estruturas Entidade licenciada 

Tintas, produtos adesivos, colas e resinas 
não abrangidos em 20 01 27 

20 01 28 Construção de infra-estruturas Entidade licenciada 

Pilhas e acumuladores 20 01 33* e 34 

Maquinaria, viaturas, 
equipamentos eléctricos e 
electrónicos utilizados na 
construção de infra-estruturas 

Entidade 
licenciada/Ecocentro 

Equipamento eléctrico e electrónico 20 01 35* e 36 
Equipamentos utilizados na 
construção de infra-estruturas 

Entidade 
licenciada/Ecocentro 

Outros resíduos urbanos e equiparados, 
incluindo misturas de resíduos 

20 03 01 
Construção de infra-estruturas 
e funcionamento dos estaleiros 

Aterro sanitário 

Os códigos LER identificados com “*” são considerados resíduos perigosos. 
# Não é possível especificar os resíduos desta tipologia, pelo que os dois últimos dígitos do código LER podem corresponder a 
um ou vários dos que são indicados entre parênteses 

À excepção das terras sobrantes e dragados, as restantes tipologias serão geridas ao nível do estaleiro 

central que se prevê implementar para a construção do empreendimento. 

                                            

2 Embora os dragados só devam ser considerados resíduos a partir de determinado grau de contaminação – classe 4 e superior da 
Portaria nº 1450/2007, de 12 de Novembro 
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Na fase de exploração os resíduos produzidos resultarão essencialmente das dragagens de manutenção e 

das actividades dos utentes do porto. 

Os resíduos produzidos pelos utentes do ancoradouro serão do tipo doméstico ou equiparado: 

• Vidro; 

• Papel e cartão; 

• Embalagens (metálicas e plásticas); 

• Resíduos orgânicos. 

Na fase de exploração destacam-se como principais resíduos os descritos no quadro seguinte. 

Quadro 3.6.2 – Principais tipologias de resíduos esperadas na fase de exploração 

Designação do resíduo Código LER Origem Destino final 
Embalagens de papel, cartão, plástico, 
madeira, metal, compósitas, misturas de 
embalagens e vidro 

15 01 01 a 07 Utentes do ancoradouro Entidades recicladoras 

Lamas de dragagem contendo ou não 
substâncias perigosas 

17 05 05*/06 Dragagens de manutenção 

A definir em função dos 
resultados da campanha 
de sedimentos a efectuar 
aquando das dragagens 

Papel e cartão, vidro, plástico e metais 
recolhidos selectivamente 

20 01 01, 20 01 02, 
20 01 39 e 20 01 40 

Utentes do ancoradouro Entidades recicladoras 

Tintas, produtos adesivos, colas e resinas 20 01 27* e 28 
Obras de manutenção das 

infra-estruturas 
Entidade licenciada 

Misturas de resíduos urbanos e 
equiparados 

20 03 01 Utentes do ancoradouro Aterro sanitário 

Os códigos LER identificados com “*” são considerados resíduos perigosos. 

Face à tipologia das actividades produtoras envolvidas torna-se difícil estimar a produção de resíduos 

gerada pelo projecto na fase de exploração, sendo que não deverá ser significativa face à pequena 

dimensão do ancoradouro. 

 

3.6.3. Emissões atmosféricas 

Dada a natureza do projecto, a problemática da produção de emissões atmosféricas estará sobretudo 

associada à fase de construção. 

Quanto a este aspecto, a emissão de poeiras será um dos principais problemas, comum no entanto à 

generalidade das obras de construção civil. Com efeito, as causas mais prováveis destes problemas estão 
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associadas à movimentação de terras e ao transporte e manuseamento de materiais finos ou 

pulverulentos.  

As principais fontes de perturbação da qualidade do ar que ocorrerão durante a fase de construção estão 

relacionadas, principalmente, com as emissões de: 

• Gases de combustão (NOx, SO2, CO, hidrocarbonetos e partículas -fumos negros) produzidos 

pelos veículos de transporte de materiais (camiões), pelo funcionamento de equipamentos a 

utilizar na obra (betoneiras, retro-escavadoras, gruas, entre outros) e pelos equipamentos a 

utilizar durante as operações de dragagem (embarcações de apoio); 

• Poeiras emitidas durante o transporte, armazenagem e manuseamento de materiais a granel, 

como sejam por exemplo os enrocamentos, britas e cimento; 

• Poeiras em resultado da movimentação de terras inerente à escavação inicial da bacia 

portuária e à modelação do terreno. 

Na fase de exploração as principais emissões atmosféricas serão provenientes da combustão dos motores 

das embarcações e dos veículos que se desloquem ao ancoradouro, bem como dos equipamentos 

utilizados para as dragagens de manutenção. Os principais poluentes gerados na combustão interna dos 

motores serão o monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto (NOx), hidrocarbonetos não queimados, 

partículas (em especial nos motores a diesel) e dióxido de enxofre (SO2), sendo o primeiro o mais 

representativo.  

Haverá ainda a acrescentar, embora não sejam significativas, as emissões fugitivas de compostos 

orgânicos voláteis (COVs) provenientes dos depósitos de combustíveis das embarcações e do posto de 

abastecimento de combustível às embarcações. 

 

3.7. Fontes de produção de ruído e vibrações 

Associado a todo o processo de obra, e em resultado da operação dos veículos e equipamento a utilizar, 

haverá igualmente lugar à produção de ruído e vibrações, destacando-se as principais fontes: 

• Actividades ruidosas ligadas à construção; 

• Circulação de veículos pesados de transporte de materiais, circulação de dragas; 

• Utilização de máquinas e equipamentos ruidosos (p. ex. compressores, rectro-escavadoras, 

betoneiras). 
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Com efeito, destaca-se como actividade construtiva preponderante em termos da potencial geração de 

ruído as operações de dragagens. Os níveis gerados estarão intimamente ligados ao método e tipo de 

maquinaria empregue, questões que não se encontram ainda definidas.   

A circulação de veículos pesados afectos à obra poderá ser também uma das fontes sonoras de maior 

significado.  

No Quadro seguinte apresentam-se valores típicos de ruído produzidos por diferentes tipos de máquinas e 

equipamentos, alguns dos quais serão provavelmente utilizados no decorrer das obras.  

Quadro 3.7.1 – Níveis sonoros médios na fonte produzidos por diferentes tipos de máquinas e 

equipamentos utilizados em obra 

Operação/Equipamento Nível de Ruído dB(A) a 15 m 
60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 

Movimentos de 
Terra 

Compactadores           
Carregadores           
Retro escavadora           
Tractores           
Niveladoras           
Asfaltadoras           
Camiões           

Transporte de 
Materiais 

Escav.-Carregad.           
Grua Móvel           
Grua Torre           

Equipamentos 
Estacionários 

Bombas           
Geradores           
Compressores           

Maquinaria de 
Impactes 

Martelos Demolid.           
Martelos Perfurad.           

Outros 
Vibradores           
Serras           

Fonte: Adaptado de Sociedad Española de Acústica (1991) 

Relativamente à fase de exploração destacam-se como fontes geradoras de ruído as dragagens de 

manutenção e a circulação de pessoas, veículos e embarcações, não se esperando que os níveis sonoros 

correspondentes sejam significativos, ou violem a legislação em vigor. 

 

3.8. Projectos associados 

Os projectos respeitantes às infraestruturas terrestres de apoio ao ancoradouro, designadamente o 

acesso viário, o estacionamento, o edifício de apoio (WC, balneários, etc.), redes técnicas, etc., serão 
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elaborados no âmbito do empreendimento “Almada de Ouro”, onde o ancoradouro se insere. Os vários 

lotes foram sujeitos a uma avaliação de incidências ambientais na altura de licenciamento, pelo que essas 

componentes foram avaliadas com maior detalhe, do ponto de vista ambiental.  

No entanto, atendendo a que se tratam de infraestruturas/equipamentos essenciais ao funcionamento do 

porto foram considerados projectos associados (ou complementares) sendo portanto avaliados os seus 

impactes ambientais (indirectos) no presente EIA. 

Segue-se uma breve descrição dos mesmos, dentro das possibilidades de grau de desenvolvimento 

disponíveis. A sua implantação previsível foi incluída nas plantas do Estudo Prévio e transposta para os 

Desenhos do EIA, apresentadas no Volume II (particularmente os Desenhos 3.3.1 e 3.3.2). 

Acesso viário e estacionamento 

O acesso terrestre ao ancoradouro processar-se-á através dos arruamentos a construir no âmbito do 

empreendimento em que se insere, sendo que coincidem, grosso modo, com os caminhos rurais já 

existente na zona (ver Planta do PP da Quinta das Choças – Volume II). A ligação à EN122 será assegurada 

pela construção da variante ao Azinhal, que contornará a povoação por Nascente evitando a travessia do 

núcleo urbano. Esta via está actualmente em estudo no âmbito da elaboração do Plano de Urbanização do 

Azinhal e estará em funcionamento logo durante a fase de obra do empreendimento, de modo a evitar 

impactes sobre a povoação. Esta via dará também acesso para Norte, até à EN122 e ligação a Almada de 

Ouro.  

O acesso viário ao ancoradouro propriamente dito desenvolver-se-á a partir da rotunda que dá acesso aos 

lotes 4 e 5 do PP da Quinta das Choças (a poente), numa extensão sensivelmente de 500m. 

Uma vez que aproveita parte dos caminhos rurais já existentes, o traçado proposto para o acesso minimiza 

a movimentação de terras e a desmatação de novas zonas, pelo que os impactes negativos permanentes 

associados à alteração de uso do solo e da paisagem local serão, em princípio, pouco significativos.  

O estacionamento projectado para apoio ao ancoradouro é de reduzida dimensão (cerca de 30 viaturas 

ligeiras) e como tal não deverá originar impactes ambientais acrescidos de significado relevante 

(impermeabilização, desmatação, etc.), tanto na fase de construção como na fase de exploração. 

No Anexo IV – (Volume III) apresentam-se as plantas “Anc 1” e “Anc 2” elaboradas pelo projectista do 

empreendimento “Almada de Ouro” (Cole Levitt, Lda.) onde consta o acesso e respectivos perfis. 
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Edifícios de apoio 

As instalações administrativas e de controlo do ancoradouro, bem como de apoio aos nautas (balneários, 

instalações sanitárias, cacifos de arrumos, etc.) ficarão localizadas em dois edifícios junto ao limite norte 

do ancoradouro, a poente da estrada de acesso, numa zona de matos de esteva de baixa densidade. 

Tratam-se de estruturas com uma reduzida área de implantação e como tal não devem originar impactes 

negativos relevantes devido às acções de movimentação de terras e desmatação necessárias, bem como à 

impermeabilização causada. Os esgotos serão ligados à estação elevatória prevista para as proximidades 

(ver Desenhos 3.3.1 e 3.3.2 – Volume II) e conduzidos ao sistema geral de saneamento do 

empreendimento, que disporá de ETAR própria.  

Estes edifícios terão projecto de integração paisagística próprio, numa fase subsequente de 

desenvolvimento.   

Rede de drenagem  

A rede de drenagem pluvial e de águas residuais que servirá o ancoradouro será executada em conjunção 

com o projecto do lote 5, onde se insere, e com o restante empreendimento Almada de Ouro, uma vez que 

este tipo de serviços é comum. O projecto foi desenvolvido conforme a legislação e regulamentos em 

vigor, nomeadamente o Regulamento Geral de Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais. 

Em termos gerais a drenagem pluvial assentará numa rede de colectores que servem o lote, acessos e 

estacionamento do ancoradouro e que descarregará para a bacia portuária através de um colector final 

munido de um separador de siltes e gorduras. 

As águas residuais do ancoradouro, que se limitam às das embarcações (WC) que eventualmente usem o 

serviço de descarga a disponibilizar (pump-out) e ao WC e balneário do edifício de apoio, serão 

conduzidas através de um colector geral até à estação elevatória prevista no extremo norte do 

ancoradouro, sendo dai bombados para o colector geral do loteamento, na rotunda de entrada do 

ancoradouro, de onde passarão graviticamente à ETAR do empreendimento (a localizar no futuro lote 9, 

junto à EN122) (ver Desenhos 3.3.1 e 3.3.2 – Volume II). O material da conduta elevatória em PEAD de 

diâmetro de 160mm. 

No caso de falha do equipamento ou corte de corrente durante mais tempo do que o armazenamento da 

própria estação elevatória, está providenciada uma câmara de armazenamento eventual. O 
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armazenamento desta câmara pode ser bombeado de novo à estação ou retirado por um tanque de fossas 

no caso de uma interrupção prolongada. 

A conduta elevatória segue o alinhamento da rua de acesso. 

A construção desta infraestrutura envolve basicamente a abertura de um conjunto de valas de reduzida 

dimensão, e ainda a implantação do edifício da estação elevatória e equipamentos associados (gradagem, 

válvulas, bombas submersíveis, ventilação). Haverá assim alguma movimentação de terras, com impactes 

associados (remoção da vegetação, emissão de poeiras e ruído, essencialmente) mas de reduzida 

expressão atendendo à dimensão do sistema.  
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4. Caracterização do ambiente afectado pelo projecto 

4.1. Introdução  

Apresenta-se neste capítulo uma caracterização da situação de referência do ambiente na zona de estudo, 

que se procurou realizar tão completa quanto possível. Esta caracterização consiste, basicamente, na 

descrição das condições de cada descritor à data imediatamente anterior à da implementação do projecto 

e, sempre que possível e relevante, de forma quantificada. 

Atendendo às características do projecto e à sua localização consideram-se como descritores de particular 

relevo no âmbito deste Estudo: 

• Geologia, geomorfologia, geotecnia e hidrogeologia; 

• Solos; 

• Hidrodinâmica e hidráulica fluvial; 

• Qualidade da água e dos sedimentos; 

• Qualidade do ar; 

• Ambiente sonoro; 

• Ecologia, flora e fauna; 

• Paisagem; 

• Uso do solo e ordenamento do território; 

• Sócio-economia; 

• Património arqueológico, arquitectónico e etnográfico. 

Todos estes descritores foram abordados de forma integrada na região em estudo e na sua envolvente, 

reportando sempre à legislação na matéria em vigor, bem como aos planos de ordenamento e outros 

diplomas que se consideraram pertinentes para a dinâmica funcional dos sistemas em análise. 

A caracterização da situação ambiental de referência foi realizada a diferentes escalas, dependendo do 

descritor em análise, de modo a permitir a análise diferenciada dos impactes do projecto, sendo 

explicitado o grau de incerteza inerente à caracterização do ambiente potencialmente afectado. 

Finalmente, procedeu-se à projecção da evolução da situação de referência sem projecto (alternativa 

zero), para nas fases posteriores do Estudo se poder comparar e avaliar os aspectos positivos e negativos 

inerentes à sua implementação (impactes ambientais). 
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A área de estudo considerada como base espacial de análise foi definida tendo em conta a área de 

influência do projecto. Considerou-se como escala base de trabalho a escala de projecto, sendo utilizada 

uma escala superior nos casos em que tal se afigurou vantajoso ou a informação disponível o permitiu. No 

âmbito de análises regionais foram utilizadas escalas menos detalhadas. 

 

4.2. Geologia, geomorfologia, geotecnia e hidrogeologia 

4.2.1. Introdução  

No âmbito do presente estudo foi efectuada uma caracterização da situação de referência dos aspectos de 

ordem geológica, geomorfológica, geotécnica e hidrogeológica da área a afectar directamente pelo 

projecto e da sua envolvente próxima. Assim, foram abordados os aspectos considerados de maior 

relevância para este projecto: litologia, estratigrafia, morfologia, tectónica, sismicidade, geotecnia, 

aptidão aquífera das formações e vulnerabilidade à poluição. 

A metodologia seguida para a caracterização deste descritor consistiu na recolha e análise da bibliografia 

e cartografia disponível, bem como num reconhecimento de campo que permitiu a observação da área de 

intervenção, possibilitando a visualização da topografia e a interpretação de alguns aspectos 

considerados importantes para o desenvolvimento deste estudo. 

 

4.2.2. Enquadramento geológico 

A área de intervenção localiza-se na região algarvia, na unidade morfoestrutural mais antiga do território 

português – o Maciço Antigo ou Hespérico. 

De acordo com a Carta Geológica da Região Algarvia à escala 1:100 000 (SGP, 1992), na região em estudo 

afloram formações paleozóicas pertencentes ao Grupo do Flysch do Baixo Alentejo, as quais se inserem na 

Zona Sul Portuguesa (ZSP), um dos grandes domínios paleogeográficos em que se divide o Maciço 

Hespérico. 

O Grupo do Flysch do Baixo Alentejo constitui uma importante sequência turbidítica, com espessura 

superior a 5 000 m, onde se identificam três unidades litoestratigráficas principais: Formações de Mértola, 

Mira e Brejeira (Oliveira et al., 1979; in Manuppella, 1992). 
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O embarcadouro do empreendimento “Almada de Ouro – Golf & Country Club” será implantado na unidade 

geológica designada por Formação de Mira, unidade com amplo desenvolvimento no Baixo Alentejo e 

Norte do Algarve (Desenho 4.2.1 – Volume II). Fósseis de Goniatites conferem a esta formação a idade do 

Namuriano - Carbónico inferior (Paleozóico), com idade compreendida entre 320 e 330 milhões de anos. 

Do ponto de vista litológico, esta unidade é constituída essencialmente por xistos e grauvaques, que se 

dispõem em bancadas alternantes, as quais apresentam estruturas sedimentares características dos 

turbiditos clássicos, originadas por acção de correntes de turbidez, em bacia geoclinal subsidente (Rocha 

et al., 1983) (Fotografia 4.2.1 – Volume II). Esta série monótona de xistos e grauvaques exibe um 

metamorfismo incipiente, representado pela foliação dos xistos e pela lapidificação dos grauvaques. 

A litologia da Formação de Mira é bastante monótona, atingindo uma espessura total de várias centenas 

de metros ou ultrapassando mesmo os 1000 m (Silva, 1984; in Ecossistema & Iberbio, 2002). A direcção 

das camadas é NW-SE, as quais inclinam ligeiramente para NE (inclinação variável entre 10º e 30º). Esta 

formação apresenta-se bastante dobrada, sendo frequentes as dobras isoclinais, orientadas NE-SW com 

vergência para SW e flancos inclinados para NE. 

Embora não estejam cartografados na Carta Geológica, devido à sua pequena extensão, para além dos 

xistos e grauvaques pertencentes à Formação de Mira, também surgem na dependência da rede 

hidrográfica aluviões recentes. Os depósitos aluvionares (Holocénico) correspondem a depósitos areno-

argilosos constituídos por areias médias a grosseiras e argilas de cor acastanhada, com alguns seixos e 

calhaus de xisto e grauvaque, e na base por uma camada de argila de cor azulada bastante mole (Impacto 

2000, 1992). Esta formação ocorre no troço final da ribeira das Choças, que atravessa a zona central do 

empreendimento “Almada de Ouro – Golf & Country Club” (onde apresenta uma espessura de 8 a 20 m), e 

nas margens do rio Guadiana (onde possui 5 a 6 m de espessura) (idem). 

 

4.2.3. Enquadramento geomorfológico 

A região do Algarve é composta genericamente por 3 unidades geológica e morfologicamente distintas: 

• Serra Algarvia, constituída pelas Serras de Monchique e do Caldeirão, e integrada no Maciço 

Hespérico; 

• Barrocal, constituído pelas formações calcárias e dolomíticas do Mesocenozóico; 

• Litoral Algarvio, correspondente à faixa costeira, sendo composto pelas formações mais 

recentes (do Quaternário) que cobrem a Orla Algarvia. 
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O ancoradouro do empreendimento “Almada de Ouro – Golf & Country Club” enquadra-se na unidade 

designada por Serra Algarvia, mais concretamente no fim do flanco leste da serra do Caldeirão. 

A serra do Caldeirão (589 m) é um relevo tectónico, que corresponde a um grande empolamento de forma 

grosseiramente elíptica, com o eixo maior orientado WNW-ESE, medindo nesta direcção cerca de 70 Km 

(Oliveira, 1992). Esta serra é formada por xistos e grauvaques do Carbónico, fortemente enrugados, rochas 

relativamente brandas, completamente impermeáveis e que, em grande parte, se comportam à acção da 

erosão como homogéneas. O relevo do flanco leste virado ao rio Guadiana, apesar de ter sofrido erosão 

acentuada, desce com regularidade, sendo facilmente reconhecidos restos de aplanações nos interflúvios. 

Apesar do relevo na área a ocupar pela totalidade do empreendimento Almada de Ouro – Golf & Country 

Club ser acidentado (atinge 81 m, no vértice geodésico de Vicente Longo 1.º), existindo diversos cabeços 

de xistos e grauvaques de relevo vigoroso, que apresentam declives médios a elevados, a zona de 

implantação do embarcadouro apresenta-se aplanada, com cotas baixas e constantes que variam num 

intervalo compreendido entre os 0 m e os 10 m (referente ao Nível Médio do Mar), dispondo-se em declives 

entre 0 e 5%. No entanto esta planície é delimitada por encostas inclinadas, com declives superiores a 

15% e frequentemente superiores a 25%, principalmente na vertente Sul (Fotografia 4.2.2 – Volume II). A 

área do projecto apresenta, maioritariamente declives suaves, estando presentes também nalgumas 

encostas, a ocupar pela retenção marginal, declives acentuados, aumentando a declivosidade para Oeste, 

Norte e Sul. 

A área de intervenção insere-se na bacia hidrográfica do rio Guadiana, na sub-bacia hidrográfica da ribeira 

das Choças, localizando-se na margem direita do rio Guadiana, a cerca de 270 m a Sul da confluência da 

ribeira das Choças com o Guadiana (ribeira de pequeno porte orientada NW-SE, com um comprimento 

máximo de 7 Km, que divide, grosso modo, o empreendimento Almada de Ouro – Golf & Country Club). 

O rio Guadiana nasce em Espanha, na serra de Alcaraz em Mancha a uma altitude de 1700 m, percorrendo 

930 Km até à foz, dos quais 260 Km em Portugal. É navegável até Mértola, numa extensão total de 72 Km. 

O rio Guadiana atravessa as serras algarvias, mantendo sempre a direcção N-S, com grande declive e forte 

poder erosivo, apresentando-se bastante encaixado. Por seguir entalado até abandonar o maciço antigo, a 

5 Km da foz, não possui uma planície aluvial bem desenvolvida, encontrando-se no entanto várias 

manchas aluvionares nas margens do rio Guadiana, principalmente junto a linhas de água a ele afluentes. 

De um modo geral, a rede hidrográfica apresenta uma tendência para se estabelecer sobre as principais 

fracturas regionais, e pô-las em evidência. Nesta área de afloramentos xistentos, a rede hidrográfica é 

bastante ramificada, apresentando um padrão dendrítico e uma densidade de drenagem bastante elevada. 
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A baixa permeabilidade dos meios xistentos, os fortes declives existentes, a escassez de solos e a fraca 

densidade de coberto vegetal, deram origem a uma densa rede de drenagem superficial, verificando-se um 

regime com predominância do escoamento superficial, relativamente ao escoamento subterrâneo, 

criando-se condições de elevada susceptibilidade aos fenómenos erosivos. 

 

4.2.4. Enquadramento tectónico 

4.2.4.1. Tectónica regional e local 

Em termos de enquadramento tectónico e estrutural a área em estudo situa-se na Zona Sul Portuguesa, a 

qual foi deformada pelos movimentos tectónicos da orogenia hercínica, no fim do Paleozóico. Os efeitos 

da tectonização hercínica são reconhecidos em duas fases orogénicas principais: 

1) Fase de dobramento (deformação dúctil) – esta fase compressiva é caracterizada pelo 

desenvolvimento de dobras isoclinais, com clivagem associada de orientação geral NW-SE 

vergentes para SW, mais ou menos paralela à estratificação. A esta fase associam-se também 

cavalgamentos e carreamentos em progressão para SW, na frente dos quais se acumularam 

os sedimentos turbidíticos do Grupo Flysch, que acabaram por alcançar a plataforma 

carbonatada a Sul, durante o Vestefaliano inferior (Manuppella, 1992). 

2) Fase de fracturação (deformação frágil) – A deformação frágil está representada por falhas 

tardi-hercínicas com orientações dominantes para NE-SW, N-S e NNW-SSE. 

Concomitantemente com a deformação orogénica gerou-se metamorfismo regional de intensidade fraca a 

média, que no Anticlinal de Alcoutim atingiu a fácies de xistos verdes, mas que vai diminuindo 

progressivamente para Sul, de tal modo que na região a Sudoeste, o metamorfismo é incipiente de fácies 

zeolítica (Munhá, 1976; in Manuppella, 1992). 

Posteriormente toda a região foi sujeita a evolução morfológica, que resultou na aplanação geral do relevo 

e na sua diferenciação em função de processos de erosão diferenciais, responsáveis pela instalação da 

rede de drenagem em alinhamentos de fraqueza, com direcções N-S e WNW-ESE. 

Na região abrangida pela Formação de Mira ocorrem, do ponto de vista tectónico, algumas 

descontinuidades relativamente extensas, sendo de destacar o conjunto de falhas com direcção WSW-

ENE, que se distribui desde Mértola a Castro Marim. Assinala-se a existência de uma pequena falha no 

extremo SE do empreendimento, junto ao rio Guadiana (Desenho 4.2.1 – Volume II). 
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As movimentações pós-hercínicas, foram ainda responsáveis por pequenas flexuras e/ou diaclasamentos, 

pouco expressivos, cuja família principal exibe atitudes entre N10ºE a N50ºE, inclinando 20º- 50º para W, 

sendo ainda representativa uma outra família de orientação 100º- 140ºE, subvertical ou com forte 

inclinação para 50º- 70ºN (Impacto 2000, 1992). 

 

4.2.4.2. Neotectónica 

A neotectónica corresponde ao estudo da actividade tectónica recente, ocorrida nos últimos 2 milhões de 

anos, aproximadamente no período Quaternário. As deformações neotectónicas no território Português 

reflectem duas situações distintas (Cabral, 1995): 

• Movimentações verticais associadas a deformações da crosta, relacionadas com 

dobramentos de grande raio de curvatura (como sucede, no empolamento em doma da serra 

do Caldeirão), levantamentos, movimentos de subsidência ou balançamentos regionais; 

• Macrodobras e falhas, além de estruturas diapíricas activas. 

As deslocações verticais da crosta no Pliocénico superior e Quaternário, revelam que o continente 

português sofreu essencialmente fenómenos de levantamento, evidenciado pela presença de serras nas 

regiões interiores e sendo estimados para esta região, de acordo com Cabral (1995), levantamentos 

neotectónicos que não ultrapassaram os 300 m na região algarvia e Baixo Alentejo. 

Da análise da Carta Neotectónica de Portugal (SGP, 1988), conclui-se que não existem falhas activas, na 

área de intervenção, localizando-se contudo a SSW, a cerca de 12 Km do empreendimento “Almada de 

Ouro – Golf & Country Club”, a flexura meridional orientada ENE-WSW a E-W que percorre praticamente 

todo o Algarve entre Sagres–Algoz–S. Brás de Alportel–Vila Real de Santo António (linha que se 

desenvolve sensivelmente paralela ao bordo Norte da Orla Mesocenozóica), estando assinalada como 

falha provável com um tipo de movimentação desconhecida (Desenho 4.2.2 – Volume II). 

 

4.2.4.3. Sismicidade 

O enquadramento tectónico da região do Algarve, situada junto à margem continental oeste-ibérica, em 

transição para uma fronteira de placas convergente, e próximo da zona de fractura Açores-Gibraltar, 

explica as actividades tectónica e sísmica significativas que se verificam na região.  
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Assim, foram registados vários sismos com epicentro localizado no interior do Algarve, nomeadamente os 

sismos de 06/03/1719 (Portimão), 27/12/1722 (Tavira) e 12/1/1856 (Loulé), todos com intensidade 

máxima, na escala de Mercalli de grau IX. Distingue-se uma concentração de sismicidade na região litoral 

meridional, com três pólos principais de actividade nas áreas de Portimão, Loulé-Faro e Tavira-Vila Real de 

Sto. António. 

Na Carta de Intensidades Máximas Históricas do Instituto de Meteorologia, a região em que se insere o 

projecto apresenta intensidades sísmicas máximas de grau IX na Escala de Mercalli Modificada de 1956. 

Um sismo de grau IX (desastroso) origina o desmoronamento de edifícios e danos consideráveis em 

construções muito sólidas (Desenho 4.2.3 – Volume II). De acordo com o zonamento da sismicidade do 

território português (Decreto-lei n.º 235/83 de 31 de Maio; Regulamento de Segurança e Acções para 

Estruturas de Edifícios e Pontes, 1983), a região em que se insere o projecto integra-se na zona A, 

caracterizada por terrenos do Tipo I (rochas e solos coerentes e rijos). A esta zona corresponde um 

coeficiente de sismicidade máximo de 1,0 (RSAEEP, 1983). 

 

4.2.5. Enquadramento geotécnico 

No âmbito do Projecto do Empreendimento Turístico “Almada de Ouro – Golf & Country Club”, a Solteste – 

Sociedade Geotécnica e Projectos Lda., realizou em 1989 um Estudo Geotécnico da área a abranger pelo 

projecto com o objectivo de caracterizar os terrenos, definindo o zonamento geotécnico da sucessão 

litológica em profundidade da área de intervenção. Em 2007 foi ainda efectuada uma campanha de 

prospecção geológica e geotécnica, com recurso a sondagens geológicas por furação à percussão, 

destinada a recolher amostras de sedimentos e que permite conhecer as características da cobertura 

sedimentar recente (ver secção 4.5.3). 

De acordo com os resultados obtidos em ambas as campanhas é possível individualizar duas grandes 

unidades com características litológicas e geotécnicas distintas (Solteste, 1989; in Ecossistema & Iberbio, 

2002 e NEMUS, 2007): 

• Geozona 1 – Depósitos aluvionares 

- Em termos litológicos correspondem a areias médias e grosseiras, com argila, seixos e 

calhaus rolados de xisto e grauvaque até cerca de 3 m de profundidade, seguindo-se 

argilas moles cinzento-azuladas. À medida que se avança em direcção ao rio Guadiana, a 
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fracção silto-argilosa vai aumentando relativamente ao que se verifica nos leitos de 

cheia das linhas de água que existem na zona terrestre. 

- Estes depósitos correspondem a solos de muito baixa compacidade e consistência, 

determinando estas características geotécnicas a sua má qualidade como terrenos de 

fundação, que é corroborada por uma capacidade de carga ≤ 1 Kg/cm2, o que traduz uma 

forte probabilidade de ocorrência de assentamentos significativos por actuação de 

sobrecargas à superfície ou a média profundidade; 

- De acordo com a Classificação para Fins Rodoviários, nesta zona existem solos 

predominantemente do tipo silto-argiloso A-7-6 ou A-6, com índices de plasticidade 

médios a elevados. Desta forma pode-se concluir que estes solos apresentam um mau 

comportamento sob o pavimento de arruamentos. 

• Geozona 2 – Substracto Paleozóico 

- Em termos litológicos esta zona é constituída por xistos argilosos luzentes e grauvaques; 

- O grau de alteração é predominantemente W3 (rocha medianamente alterada), 

verificando-se um grau W4 (rocha alterada), até cerca de 2 m de profundidade. A rocha sã 

ou pouco alterada (grau de alteração W1 e W2, respectivamente) aparece normalmente a 

profundidades ≥ a 5 m; 

- Esta zona segundo a Classificação para Fins Rodoviários, inicialmente corresponde a 

solos do tipo argiloso A-4, siltosos e pouco plásticos, ocorrendo ainda solos arenosos de 

tipo A-1-b e A-2-4, ou seja solos predominantemente grosseiros arenosos e como tal com 

bom comportamento sobre arruamentos; 

- Apresenta boa capacidade de carga para a fundação de construções. 

 

4.2.6. Enquadramento hidrogeológico 

4.2.6.1. Aptidão aquífera das formações 

A área de estudo enquadra-se numa região de reduzida aptidão aquífera das formações geológicas. De 

acordo com a origem, natureza e composição das principais formações aflorantes na área em estudo 

podem-se considerar dois meios geológicos susceptíveis de possuírem um comportamento hidrogeológico 

distinto, o: 

• Meio fissurado (xistos e grauvaques); 

• Meio poroso (depósitos aluvionares). 
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A. Meio fissurado 

As rochas xistentas e grauváquicas definem um tipo de meio fissurado, uma vez que apenas armazenam 

água nas fracturas e diacláses.  

As rochas metamórficas apresentam na generalidade, escassa aptidão aquífera, dando origem a aquíferos, 

em geral livres, descontínuos, de produtividade muito baixa. O aumento da produtividade destas 

formações pode surgir em casos muito pontuais associado a um aumento da fracturação e alteração, que 

faz aumentar a permeabilidade dos maciços rochosos, e por conseguinte os valores de produtividade. 

Este meio caracteriza-se por baixos valores de porosidade, permeabilidade, velocidade de circulação e 

capacidade de armazenamento. Apenas permite a instalação de captações de muito fraca produtividade e 

de interesse meramente local, aproximando-se assim, das características dos aquitardos. 

B. Meio poroso 

As aluviões permitem o desenvolvimento de um meio de escoamento do tipo poroso, susceptível de 

originar unidades aquíferas do tipo livre nos afloramentos mais extensos e espessos e onde a componente 

argilosa ou silto-argilosa é inferior. 

Contudo, os depósitos aluvionares além de terem uma representatividade baixa na área de estudo, têm 

também fracas potencialidades aquíferas, podendo, no entanto, constituir pequenos aquíferos suspensos 

(confinamento argiloso) ou porosos, cuja produtividade está directamente relacionada com a espessura 

dos aluviões. Estes reservatórios de água embora fornecendo fracos caudais, são explorados 

habitualmente através de poços (Impacto 2000, 1992). 

 

4.2.6.2. Caracterização hidrogeológica 

A. Enquadramento regional 

A Zona Sul Portuguesa é, em termos gerais, a mais pobre da região algarvia em recursos hídricos 

subterrâneos. Esta escassez deve-se, por um lado, à fraca aptidão hidrogeológica dos materiais que a 

constituem e, por outro, ao facto de grande parte da área abrangida por aquela zona apresentar uma 

pluviosidade fraca. 

 



 

56           Rs_t10005/ 01 Estudo de Impacte Ambiental do Ancoradouro “Almada de Ouro – Golf & Country Club”:  

                                   Relatório Síntese 

A região em estudo abrange uma das massas de água subterrânea identificadas pelo Instituto da Água na 

região hidrográfica do Guadiana (RH7), ao abrigo da implementação da Directiva Quadro da Água – Zona 

Sul Portuguesa da Bacia do Guadiana. A produtividade desta massa de água subterrânea, constituída 

maioritariamente pelos xistos e grauvaques alternantes do Grupo Flysch do Baixo Alentejo, está 

compreendida entre um mínimo de 0,05 l/s e um máximo de 6 l/s, sendo o valor médio de produtividade 

de 1,1 l/s.  

Os valores típicos de transmissividade destas formações oscilam entre 1,1 m2/dia e 6,7 m2/dia, sendo a 

mediana de 2,7 m2/dia. 

De acordo com Geofirme (2000; in Ecossistema & Iberbio, 2002), as formações xistentas apresentam uma 

permeabilidade reduzida, com a maior parte dos valores a situarem-se numa ordem de grandeza entre 

10 6 m/s e 10-7 m/s, para ensaios realizados nos primeiros 20-25 m de profundidade. No entanto, para 

determinados horizontes mais superficiais destas formações xistentas, encontrou-se material mais 

permeável (10-5 m/s), alterado e fracturado. 

Em relação à aptidão para rega (qualidade da água para uso agrícola), de acordo com a Norma de 

Riverside do U.S. Salinity Laboratory Staff, as águas do Flysch pertencem maioritariamente à classe C3S1, 

apresentando portanto, um baixo risco de alcalinização dos solos e um risco de salinização alto. 

Em termos gerais verifica-se que a qualidade da água subterrânea para consumo humano é deficiente nas 

formações de tipo Flysch, estando as águas condicionadas sobretudo pelas elevadas concentrações em 

sulfatos e cloretos e pelas elevadas condutividades eléctricas (Hidroprojecto et al., 1999). 

B. Enquadramento Local 

Apesar de no local da intervenção não existir nenhuma captação de água subterrânea, no 

empreendimento Almada de Ouro – Golf & Country Club estão presentes vários poços instalados nas zonas 

aluvionares, sobretudo na margem direita da ribeira das Choças. Estes poços encontram-se na sua maioria 

abandonados, tendo, no passado servido para o abastecimento de água às explorações agrícolas 

existentes na propriedade (Impacto 2000, 1992). Estão associados a aquíferos freáticos porosos, limitados 

pelas formações paleozóicas.  

De acordo com Ecossistema & Iberbio (2002), observou-se a variação sazonal da toalha freática nestas 

captações, pelo que no Verão de 2001 o nível freático encontrava-se aproximadamente a 1,8 m de 

profundidade e no Inverno do mesmo ano, a cerca de 1,1 m da superfície. 
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No Desenho 4.2.4 (Volume II) estão referenciadas as captações de água subterrânea existentes na área de 

estudo e envolvente, nomeadamente de poços e alguns dos furos inventariados na base de dados do 

Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos. No concelho de Castro Marim estão identificadas 

146 captações de água subterrânea, sendo que 20 localizam-se na freguesia de Azinhal. 

No Quadro 4.2.1 apresentam-se os resultados da monitorização da qualidade levada a cabo pela 

Administração de Região Hidrográfica do Algarve em duas captações de água subterrânea localizadas na 

freguesia do Azinhal, e que embora fora da área de intervenção  podem ser consideradas representativas 

das condições hidroquímicas da água desta zona. É ainda apresentada a informação disponível para os 

poços localizados no empreendimento Almada de Ouro – Golf & Country Club. 

De acordo com os resultados, as águas subterrâneas apresentam, em geral, boa qualidade, quer para a 

produção de água para o consumo humano, quer para o regadio. No que diz respeito à água captada nos 

poços do empreendimento Almada de Ouro – Golf & Country Club verifica-se que a qualidade da água é 

fraca, em virtude das elevadas condutividades eléctricas (dois poços excedem o VMR – Valor Máximo 

Recomendável de 1000 μS/cm, estabelecido no Anexo I do Decreto Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto) e das 

altas concentrações em cloretos, que também apresentam valores que ultrapassam o VMR – Valor Máximo 

Recomendável de 200 mg/l. Esta situação deverá estar associada à mistura de água doce do aquífero 

poroso com água salgada do estuário do Guadiana, a qual é enriquecida em cloreto. Verifica-se que a 

concentração de condutividade, sódio e cloreto aumenta na água subterrânea, à medida que as captações 

de onde ela é extraída se aproximam do rio Guadiana, o que corrobora o que foi dito previamente. 
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Quadro 4.2.1 – Resultados das análises físico-químicas das captações de água subterrânea existentes na área de estudo e envolvente 

Referência 
Data de 

colheita 

Tipo de 

captação 

Condutividade 

(μS/cm) 

Dureza total 

(mg de CaCO3) 

Alcalinidade 

(mg/l) 

Cálcio 

(mg/l) 

Magnésio 

(mg/l) 

Sódio 

(mg/l) 

Ferro 

(mg/l) 

Bicarbonato 

(mg/l) 

Cloreto 

(mg/l) 

Sulfato 

(mg/l) 

Nitrato 

(mg/l) 

Nitrito 

(mg/l) 

Fosfato 

(mg/l) 

591/43 

23-05-1995 

Poço 

312,00 - 82,50 - - - - 100,7 28,4 43,10 4,89 0,015 - 

29-11-1995 276,00 92,0 40,00 - - - - 48,8 28,4 35,50 15,72 0,006 0,056 

28-05-1996 280,00 100,0 75,00 - - - - 91,5 26,6 37,03 4,29 0,002 0,020 

28-11-1996 454,00 180,0 105,00 - - - - 128,1 65,6 52,80 7,16 0,003 0,028 

23-05-1995 356,00 115,0 82,50 - - - - 100,7 39,0 38,90 4,27 0,003 0,027 

17-04-1997 356,00 140,0 100,00 - - - - 122,0 37,2 42,30 6,82 0,011 0,024 

27-10-1997 289,00 100,0 169,50 - - - - 190,3 28,4 37,00 3,72 0,003 0,025 

29-04-1998 369,35 170,0 152,50 - - - 0,037 186,1 37,2 45,00 6,56 0,020 0,040 

19-10-1998 336,00 140,0 90,20 - - - - 110,0 39,0 42,40 9,20 0,003 0,027 

21-04-1999 390,71 138,7 87,60 23,9 19,2 - 0,0362 106,9 66,9 52,80 13,90 0,031 0,090 

28-10-1999 320,00 111,0 131,60 20,4 14,5 - 0,153 160,5 35,3 43,70 8,40 0,026 0,031 

17-04-2000 374,69 152,3 90,60 - - - 0,089 110,5 43,1 50,80 9,76 0,023 0,050 

25-10-2000 267,00 96,0 63,60 18,0 12,4 - 0,279 77,6 30,1 33,00 8,89 0,010 - 

17-05-2001 285,40 108,0 68,90 - 13,0 - 0,210 84,0 27,0 33,00 10,00 0,050 0,200 

12-11-2001 249,92 85,0 68,50 16,8 10,4 - 0,280 83,8 22,0 32,00 5,00 0,005 0,026 

07-05-2002 351,55 96,0 75,70 19,4 11,5 - 0,270 92,3 24,8 37,30 7,50 0,022 0,053 

27-11-2002 249,92 - - - - - - 86.00 - - - - - 

20-05-2003 - - - 86.00 10.60 - 0.03 107.00 23.40 30.00 3.07 0.01 0.02 

16-10-2003  319.51 - - 107.00 13.90 - 0.91 92.00 30.00 33.90 2.60 0.12 0.03 

28-04-2004 - - 75.00 92.00 11.00 - - 108.00 21.00 33.00 3.10 0.01 0.03 

29-09-2004 - - 95.00 108.00 14.00 23.00 - 85.00 27.00 45.00 1.53 0.01 0.02 

16-05-2005 279.40 108.0 74.00 85.00 13.00 - - 93.00 24.00 - 6.30 0.03 0.04 

26-10-2005 310.000 110.0 76.00 93.00 14.00 - - 79.00 28.00 - 7.90 0.05 - 
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Referência 
Data de 

colheita 

Tipo de 

captação 

Condutividade 

(μS/cm) 

Dureza total 

(mg de CaCO3) 

Alcalinidade 

(mg/l) 

Cálcio 

(mg/l) 

Magnésio 

(mg/l) 

Sódio 

(mg/l) 

Ferro 

(mg/l) 

Bicarbonato 

(mg/l) 

Cloreto 

(mg/l) 

Sulfato 

(mg/l) 

Nitrato 

(mg/l) 

Nitrito 

(mg/l) 

Fosfato 

(mg/l) 

29-03-2006 239.78 90.0 65.00 79.00 11.00 - - 107.00 23.00 31.00 4.70 0.02 0.03 

27-09-2006 298.00 115.0 88.00 107.00 13.00 - - 94.00 30.00 39.00 16.00 0.11 0.03 

07-05-2007 298.00 110.0 78.00 94.00 12.00 - 0.12 92.00 28.00 31.00 5.20 0.03 - 

24-09-2007 313.00 102.0 75.00 92.00 9.00 - 0.13 86.00 28.00 32.00 5.90 0.03 - 

P1 21-01-2002 Poço 374 - 98,77 23,25 14,46 28 - - 59,1 50,0 1,92 - - 

P2 21-01-2002 Poço 1172 - 412,80 16,03 14,34 232 - - 203,2 55,0 1,92 - - 

P3 21-01-2002 Poço 2390 - 328,60 56,51 67,80 420 - - 723,9 143,8 5,70 - - 

 
                                                          Legenda: 
 

 > VMA  < VMA e > VMR  < VMR 
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4.2.6.3. Vulnerabilidade à poluição 

Devido à permeabilidade muito reduzida e propagação quase nula das rochas do Maciço Hespérico esta 

região possui na generalidade uma vulnerabilidade à poluição baixa (propagação muito lenta ou nula). 

Localmente onde a fracturação ou alteração permitem a ocorrência de aquíferos locais, a propagação de 

substâncias poluentes pode ser superior na água subterrânea e o perigo de contaminação de substâncias 

passa a ter maior significado. 

No caso dos depósitos aluvionares existe facilidade de infiltração e circulação de substâncias 

contaminantes, pelo que nas áreas destes afloramentos verifica-se um aumento de vulnerabilidade à 

poluição. Todavia devido à sua pequena expressão e espessura, e também ao facto de assentarem sobre o 

substrato Hercínico não deixarão de ser contaminações muito localizadas e consequentemente pouco 

significativas. 

 

4.2.7. Síntese 

A área de estudo localiza-se no Maciço Hespérico, na Zona Sul Portuguesa, sendo composta 

genericamente por duas unidades geológicas: 

• Formação de Mira, constituída por xistos e grauvaques (do Carbónico – Namuriano), que 

aflora praticamente em toda a região, à excepção de alguns vales e margens do Guadiana; 

• Depósitos aluvionares (do Quaternário), que surgem na dependência da ribeira das Choças e 

que se estendem até à margem direita do rio Guadiana. Preenchem os vales terminais das 

linhas de água e alguns troços das margens do rio Guadiana. 

Na região abrangida pela Formação de Mira ocorrem, do ponto de vista tectónico, algumas falhas 

relativamente extensas, sendo de destacar o conjunto de falhas orientadas WSW-ENE, que se distribui 

desde Mértola a Castro Marim. Na área de estudo e envolvente directa não existem falhas activas, 

assinalando-se somente a existência de uma pequena falha no extremo SE do empreendimento “Almada 

de Ouro – Golf & Country Club”, junto ao rio Guadiana, sem indícios de movimentação recente. 

A área do projecto corresponde a uma planície ladeada por encostas declivosas, que se localiza no fim do 

flanco leste da serra do Caldeirão. A zona envolvente é representada por um relevo ondulado, onde se 

destacam algumas colinas de relevo vigoroso, que apresentam declives médios a elevados e também 

vales pronunciados preenchidos por material aluvionar. 
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A geologia regional tem correspondência com duas unidades geotécnicas na área de intervenção: os 

depósitos aluvionares e o substrato Paleozóico. De um modo geral, os depósitos aluvionares, que se 

registam até aos 3-4 m de profundidade, correspondem a areias com fragmentos de xisto e grauvaque, 

que apresentam muito baixa compacidade e consistência, ao contrário do substrato Paleozóico, que se 

apresenta como rocha sã ou pouco alterada a partir dos 5 m de profundidade, ou seja com características 

geotécnicas favoráveis para a implantação de fundações. 

No que diz respeito à hidrogeologia constata-se que na área de estudo existem dois tipos de meios 

susceptíveis de fornecerem água subterrânea: o meio fissurado (constituído pelos xistos e grauvaques do 

Carbónico) e o meio poroso (cujas formações de suporte aquífero são os depósitos aluvionares). Verifica-

se que as aluviões são mais produtivas, embora à semelhança da água proveniente dos xistos e 

grauvaques a qualidade da água para consumo humano é, na generalidade, má. Regra geral, a 

vulnerabilidade à poluição é baixa, facto que se atribui à escassa aptidão aquífera e à baixa produtividade 

de praticamente todas as formações aflorantes. No entanto, verifica-se um aumento da vulnerabilidade à 

poluição, quando o maciço rochoso se encontra mais fracturado e/ou alterado, ou quando existe uma 

melhoria da permeabilidade dos terrenos nas formações e nos depósitos aluvionares, onde a elevada 

porosidade facilita a percolação de fluidos. 

 

4.2.8. Evolução da situação de referência na ausência do projecto 

Na ausência do projecto do ancoradouro prevêem-se alterações ao nível geologia, geomorfologia, 

hidrogeologia e geotecnia, uma vez que vão ser implantados na envolvente os edifícios e campos de golfe 

que integram o empreendimento “Almada de Ouro – Golf & Country Club”, e como tal irá haver alguma 

perturbação na área de intervenção. Contudo prevê-se que esta perturbação seja localizada à área do 

projecto, não se esperando repercussões na área do presente estudo, sendo de uma forma geral previsível 

a manutenção da situação actual. 

 

4.3. Solos 

4.3.1. Introdução 

A identificação das principais unidades pedológicas presentes na área de estudo, bem como a respectiva 

capacidade de uso e aptidão, foi elaborada com base na Carta de Capacidade de Uso do Solo de Portugal à 
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escala 1:50 000 editada pela Direcção-Geral de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente (DGHERA), Ex-

SROA (Serviço de Reconhecimento e de Ordenamento Agrário), identificando-se as manchas de solos 

existentes na área de estudo e envolvente directa. 

A metodologia seguida para a caracterização e análise dos solos presentes na área de intervenção baseou-

se na pesquisa cartográfica e bibliográfica, de todos os elementos considerados de alguma forma 

relevantes para a definição deste descritor. Por outro lado, foi efectuado um reconhecimento de campo, 

com o objectivo de melhor compreender as características dos solos que afloram no empreendimento 

“Almada de Ouro – Golf & Country Club”. 

Assim, no âmbito deste descritor classificou-se o solo presente na área de intervenção, relativamente 

ao/à: 

• Tipo de solo; 

• Capacidade de uso do solo; 

• Uso actual dos solos. 

 

4.3.2. Tipo de solos 

A génese de um solo é determinada pelos processos a que foram sujeitos (físicos ou químicos), pelos 

factores de formação do solo (material de origem, clima, relevo, organismos, tempo e homem), pelos 

processos pedogenéticos envolvidos na diferenciação de solos e pela relação solo/condições ambiente. A 

influência destes factores leva a que surjam unidades pedológicas diversas. 

O tipo de solos está relacionado com as características físicas do solo, nomeadamente com a formação 

dos seus horizontes pedológicos e com as características desses mesmos horizontes. 

De acordo com a Carta de Capacidade de Uso de Solo, Folha 50-D (SROA, 1959), a área de estudo abrange 

apenas uma unidade pedológica, designada por “Litossolos de xistos e grauvaques”, os quais pertencem 

à ordem dos solos incipientes (Desenho 4.3.1 – Volume II). 

Os Litossolos de xistos e grauvaques – Ex, compreendem a solos esqueléticos, pouco ou nada evoluídos, 

uma vez que os processos de formação do solo não actuaram tempo suficiente para provocar uma 

diferenciação em horizontes pedológicos significativa. Deste modo, estes solos são morfologicamente 

muito simples, apresentando uma espessura efectiva diminuta (normalmente inferior a 10 cm), sendo a 
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camada superficial constituída por material originário da rocha mãe, não consolidado. Possuem baixos 

teores de matéria orgânica e, por conseguinte possuem fraco potencial de uso agrícola. 

Este tipo de solos encontra-se normalmente associado a áreas sujeitas a erosão acelerada, a zonas mais 

declivosas, como é o caso da serra do Caldeirão, a qual é dominada por litossolos de xistos e grauvaques. 

Esta unidade pedológica ocupa a maior parte do perímetro do empreendimento. 

No entanto, é muito provável que, dada a localização da área de intervenção numa pequena planície com 

declives muito suaves (declives maioritariamente inferiores a 5 %), ocorram também outros tipos de solos, 

que pela sua área reduzida não terão sido foram cartografados na carta de solos: 

• A – Aluviossolos modernos: Tratam-se de solos incipientes, não hidromórficos, constituídos 

por depósitos estratificados de aluviões, que recebem de tempos a tempos adições de 

sedimentos aluviais. Embora estes solos apresentem muitas vezes considerável variação 

morfológica com a profundidade, especialmente no que diz respeito à textura, não possuem 

verdadeiros horizontes genéticos, por falta de tempo para actuação dos processos 

pedogenéticos. No entanto, por vezes apresentam uma certa acumulação de matéria 

orgânica à superfície, a qual nunca é muito grande porque, dado o bom arejamento dessa 

camada superior, a mineralização processa-se rapidamente (Cardoso, 1965). Estes solos, por 

terem uma capacidade de uso elevada, estão normalmente associados a condições de uso 

agrícola interessantes. 

• As – Solos salinos de salinidade moderada de aluviões: São solos que se desenvolvem em 

formações aluvionais, e que apresentam quantidades excessivas de sais solúveis, suficientes 

para prejudicar o desenvolvimento normal da maioria das plantas cultivadas (Cardoso, 

1965). Apresentam uma percentagem de sais solúveis inferior a 0,2 (expressa em NaCl), nos 

horizontes superficiais, comportando já algumas culturas. 

Apesar de na Carta de Capacidade de Uso de Solo estes dois tipos de solos não se encontrarem 

cartografados na área de intervenção, estão referidos muito próximo da mesma, isto é, no vale terminal da 

ribeira das Choças (solos salinos), e na margem direita do rio Guadiana, um pouco a Norte da área de 

estudo (aluviossolos modernos). 

Alguns dos solos presentes na área do projecto apresentam tonalidades castanhas muito escuras, 

apresentando uma espessura efectiva significativa, pelo que as suas características apontam para que se 

tratem de aluviossolos ou solos salinos de aluviões, semelhantes aos que existem na envolvente. 
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4.3.3. Capacidade de uso dos solos 

A capacidade de uso dos solos corresponde ao potencial que os solos apresentam face às possíveis 

utilizações humanas, tendo por base de comparação a agricultura e, encontrando-se desta forma muito 

dependente das características dos horizontes superficiais do solo. 

Relativamente à capacidade de uso do solo, a sistematização utilizada consiste numa organização dos 

solos em classes de A a E, em função da sua utilização agrícola ou florestal (Quadro 4.3.1). 

Quadro 4.3.1 – Classes de capacidade de uso do solo  

Classes Características principais 

A 

• Poucas ou nenhumas limitações 

• Sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros 

• Susceptível de utilização agrícola intensiva 

B 

• Limitações moderadas 

• Riscos de erosão no máximo moderados 

• Susceptível de utilização agrícola moderadamente intensiva 

C 

• Limitações acentuadas 

• Riscos de erosão no máximo elevados 

• Susceptível de utilização agrícola pouco intensiva 

D 

• Limitações severas 

• Riscos de erosão elevados a muito elevados 

• Não susceptível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais 

• Poucas ou moderadas limitações para pastagem, exploração de matos  e exploração florestal 

E 

• Limitações muito severas 

• Riscos de erosão muito elevados 

• Não susceptível de utilização agrícola 

• Severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração florestal 

• Ou servindo apenas para vegetação natural ou floresta de protecção ou recuperação 

• Ou não susceptível de qualquer utilização 
Fonte: DGADR http://www.dgadr.pt/ar/cartografia/notaexplisolo.htm 

Como solos de utilização agrícola consideram-se os apropriados a: 

• Culturas intensivas; 

• Culturas moderadamente intensivas; 
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• Culturas pouco intensivas. 

Como solos de utilização não agrícola (florestal) consideram-se os adaptados a: 

• Pastagens permanentes; 

• Exploração de matas; 

• Exploração florestal com poucas restrições; 

• Exploração florestal com muitas restrições; 

• Vegetação natural de protecção ou recuperação. 

A classificação do SROA considera que os solos das 3 primeiras classes (A, B e C) são susceptíveis de 

utilização agrícola ou outra, e os solos das restantes classes (D e E) não são geralmente adequados para 

uso agrícola. 

Segundo a Carta de Capacidade de Uso do Solo n.º 50-D, à escala 1:50 000 (Desenho 4.3.1 – Volume II), a 

área de intervenção insere-se na Classe E de capacidade de uso do solo, tal como a maior parte da 

freguesia de Azinhal, correspondente aos litossolos de xistos e grauvaques, em geral não susceptíveis de 

uso agrícola. Esta classe é caracterizada por uma capacidade de uso do solo muito baixa, com limitações 

severas que, neste caso em concreto, derivam da existência de declives moderadamente acentuados a 

muito acentuados. Assim, encontram-se frequentemente nesta zona encostas com declives superiores a 

15% e em alguns casos inclusivamente superiores a 25%, aos quais estão associados riscos de erosão 

elevados. 

Nas zonas localizadas próximo da ribeira das Choças e do rio Guadiana encontram-se algumas manchas de 

capacidade de uso do solo mais interessante (Classes A e C). De facto, estas zonas, apresentam declives 

muito suaves (0 a 2%) e como tal, solos de maior potencial (aluviossolos e solos salinos de aluviões, 

respectivamente), com uma capacidade de uso mediana a muito elevada, susceptível de uso agrícola 

pouco intensivo a intensivo, em parte devido a estes solos disporem-se em declives muito suaves. 

Uma vez que a área de intervenção corresponde a uma pequena planície delimitada por vertentes 

declivosas, e provavelmente ocorrem aqui aluviossolos ou solos salinos de aluviões, a classe de 

capacidade de uso deverá ser A ou C (semelhante à classe dos solos presentes no troço terminal da ribeira 

das choças e na margem direita do Guadiana, a Norte da área do projecto em análise – Desenho 4.3.1), ou 

seja uma capacidade de uso mediana ou muito elevada, com um potencial agrícola médio a elevado. 
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4.3.4. Uso actual dos solos 

Em Avaliação de Impactes Ambientais, o uso do solo é analisado segundo a sua vertente actual, sendo o 

mesmo traduzido pela ocupação actual do território, ou seja pela utilização humana a que o solo está 

sujeito no momento presente. 

Relativamente à ocupação actual do solo (ver Desenho 4.9.3 – Volume II) em ambas as margens da ribeira 

das Choças e também na margem direita do rio Guadiana, desenvolvem-se terrenos planos de cota baixa, 

com características medianas para a prática agrícola. Estas zonas são ocupadas por vegetação de 

pequeno porte, em culturas do tipo cerealífero. Contudo, a maior parte destes terrenos encontram-se 

actualmente sujeitos a uma exploração muito incipiente ou mesmo abandonados, predominando áreas de 

prado. 

Na envolvente, ou seja, nas colinas que ladeiam os vales escavados pela rede hidrográfica e a planície 

aluvial da ribeira das Choças, predominam as culturas arvenses de sequeiro com povoamento disperso 

(figueiras, amendoeiras, oliveiras). 

Especificamente, na área de intervenção predomina vegetação herbácea rasteira (prados) existindo nos 

seus limites algumas árvores com porte nomeadamente, amendoeiras, azinheiras, oliveiras, figueiras, 

alfarrobeiras e pinheiros mansos. Não é feita qualquer exploração agrícola do terreno, sendo o mesmo 

eventualmente utilizado para pastagem de gado. 

Do lado do rio destaca-se uma faixa de sapal, seguida de uma zona de transição composta por um 

tamargal. 

 

4.3.5. Síntese 

De acordo com a carta de capacidade de uso do solo da região (SROA, 1959), na área de estudo estão 

presentes litossolos de xistos e grauvaques, que correspondem a solos muito incipientes com limitações 

muito severas ao nível da agricultura e riscos de erosão muito elevados, e por conseguinte uma 

capacidade de uso bastante limitativa (Classe E), em geral não susceptível de uso agrícola. 

Todavia, dada a localização da área de estudo na margem direita do rio Guadiana, numa zona aplanada é 

expectável que ocorram na área de intervenção aluviossolos modernos ou solos salinos de salinidade 

moderada de aluviões. Estes tipos de solos apresentam uma capacidade de uso interessante inserindo-se 
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nas classes A ou C, sendo susceptíveis respectivamente, de utilização agrícola intensiva ou pouco 

intensiva. 

Relativamente à ocupação actual do solo, na área do projecto predomina a vegetação herbácea rasteira, 

existindo na envolvente árvores de porte designadamente, amendoeiras, azinheiras, oliveiras, figueiras, 

alfarrobeiras e pinheiros mansos. Do lado do rio destaca-se uma faixa de sapal, seguida de uma zona de 

transição composta por um tamargal. 

 

4.3.6. Evolução da situação de referência na ausência do projecto 

Mesmo na ausência do ancoradouro prevê-se a concretização das restantes infra-estruturas que compõem 

o empreendimento “Almada de Ouro – Golf & Country Club” (edifícios e campos de golfe) e o PP da Quinta 

das Choças, dado que são completamente independentes do projecto em análise. Como tal, a área terá 

tendência para sofrer ocupação antrópica que se irá traduzir em alterações ou afectações, essencialmente 

relacionadas com a actividade antrópica (nomeadamente pisoteio), mas na generalidade, pouco 

significativas ao nível dos solos, pelo que os processos pedológicos iram-se continuar a processar. Irá 

haver impermeabilização/compactação dos solos devido aos acessos e construções e por conseguinte 

uma alteração do uso do solo significativa, na zona mais interior. Contudo, nas áreas onde não são 

previstas edificações ou acessos, a vegetação e estrutura original do terreno será, de uma forma geral 

mantida. 

 

4.4. Hidrodinâmica e hidráulica fluvial 

4.4.1. Introdução 

O Rio Guadiana nasce nas lagoas de Ruidera em Espanha, a 1700 m de altitude, desenvolvendo-se ao 

longo de 810 km até à foz, no oceano Atlântico, junto a Vila Real de Sto. António. Em território Português, o 

rio Guadiana tem um desenvolvimento total de 260 km, dos quais 110 km delimitam a fronteira com 

Espanha.  

A área afecta ao projecto localiza-se na margem direita do rio Guadiana, abrangendo parte do leito deste 

rio. Para não constituir qualquer tipo de obstrução ao escoamento natural do rio, o porto fica localizado 

numa reentrância na sua margem, em zona correspondente a um vale natural preenchido com aluviões. 
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Esta opção confere ainda boas condições de abrigo face às correntes e aos ventos dominantes, 

integrando-se no desenho urbano do empreendimento. 

No âmbito do presente Estudo de Impacte Ambiental o conhecimento da circulação da maré e das 

correntes, do regime de ventos, da topo-hidrografia, bem como, da natureza dos fundos é indispensável 

para a caracterização da situação actual e para a avaliação de impactes na dinâmica fluvial do rio 

Guadiana.  

A análise da situação de referência reporta-se aos elementos constantes no Estudo Prévio do projecto 

(Consulmar, 2007) e aos levantamentos topo-hidrográficos efectuados em 2001 e 2002 (Geosub – 

Prospecção, Geomática e Ambiente, Lda.), sendo ainda considerada toda a informação existente noutros 

estudos e projectos realizados no rio Guadiana, em geral, e nesta área, em particular.  

 

4.4.2. Dinâmica fluvial 

4.4.2.1. Topo-hidrografia e natureza dos fundos 

Anexa-se um levantamento hidrográfico e um outro com sísmica ligeira de reflexão, datados de 2002 e 

2001, respectivamente, à escala 1:2000 e ambos realizados pela Geosub – Prospecção, Geomática e 

Ambiente, Lda. (Desenho 4.4.1 e 4.4.2, no Volume II). 

No troço localizado em frente ao futuro porto de recreio, o rio Guadiana apresenta uma orientação geral 

NNW-SSE e uma largura máxima compreendida entre os 350 m e os 400m. Em frente à área do futuro 

porto de recreio o talvegue do rio Guadiana está definido a cotas entre os – 5m (ZH) e os – 6 m (ZH). 

O talvegue está encostado, imediatamente a montante, à margem esquerda, atravessando o leito na zona 

frontal ao ancoradouro para vir encostar à margem direita junto ao promontório que constitui o limite sul 

do vale onde se insere o Projecto. As profundidades máximas no talvegue são grandes, podendo exceder 

pontualmente a dezena de metros (Consulmar, 2007). 

Na zona frontal ao local do projecto os fundos do rio Guadiana estão a uma cota média de -3,00 m (ZH), 

sendo a margem constituída por uma berma correspondente ao preenchimento aluvionar do vale da 

ribeira onde se implantará o porto de recreio. Este preenchimento origina uma margem relativamente 

aplanada, que junto ao plano de água está a cotas próximas de + 0 m (ZH) e à medida que vai avançando 

para terra as cotas passam para valores de + 4m (ZH) e + 5 m (ZH). 
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O rio Guadiana encontra-se encaixado em formações geológicas antigas, representadas por rochas 

cristalinas de elevada resistência. Sobre este substrato rochoso assenta uma cobertura de sedimentos, 

que de acordo com o levantamento realizado com prospecção geofísica do tipo sísmica ligeira (Desenho 

4.4.2, Volume II) possui no leito do rio Guadiana uma espessura bastante razoável, podendo atingir mais 

de duas dezenas de metros, e mesmo junto à margem essa espessura pode ser de vários metros. 

 

4.4.2.2. Marés e correntes 

A maré no rio Guadiana, faz-se sentir até mais de 50 km da foz, em frente a Vila Real de Santo António, até 

cerca de seis quilómetros a montante de Mértola, pelo que a zona em estudo, a cerca de 8 km da foz, está 

ainda sujeita às oscilações do nível do mar. A maré propaga-se, nas maiores marés e para caudais baixos, 

para montante de Mértola. 

No litoral do Algarve, tal como ao longo de toda a faixa costeira Portuguesa, as marés são do tipo semi-

diurno, ou seja, ocorrem dois preias-mares (PM) e dois baixa-mares (BM) diários, com amplitudes médias 

da ordem de 2 m e máximas próximo de 3,5m.  

A partir das Tabelas de Maré elaboradas pelo Instituto Hidrográfico, apuraram-se os seguintes valores 

médios anuais de maré, referentes ao porto de Vila Real de Santo António, os quais se podem considerar 

aplicáveis à zona de Almada de Ouro em situações de caudais fluviais normais (Consulmar, 2007). 

• Preia-mar máxima    (+3,91 m)ZH 

• Preia-mar de águas vivas   (+3,45 m)ZH 

• Preia-mar de águas mortas   (+2,65 m)ZH 

• Nível médio     (+2,00 m)ZH 

• Baixa-mar de águas mortas   (+1,35 m)ZH 

• Baixa-mar de águas vivas   (+0,70 m)ZH 

• Baixa-mar mínima    (+0,33 m)ZH 

Em situações de cheia os níveis poderão ser mais elevados, embora não seja de esperar, no ponto em 

causa, sobreelevações muito acentuadas (Consulmar, 2007).  
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Estudos realizados com base em elementos já com vários anos - sem, portanto, reflectirem as novas 

condições de escoamento ditadas pelas barragens entretanto construídas, com destaque para o Alqueva - 

indicavam a ocorrência, para uma cheia com período de retorno de 20 anos, de uma sobreelevação em 

Almada de Ouro, relativamente ao nível da maré na embocadura, de apenas 0,5 a 1 m para as situações de 

preia-mar de águas vivas (a sobreelevação relativa era maior para marés mortas, mas as cotas totais 

atingidas mais reduzidas). 

Isto significa que, tendo em conta que na situação actual as barragens impõem uma maior regularização 

aos caudais do rio, alisando os picos da cheia, não são de esperar na zona do porto de recreio níveis 

substancialmente diferentes daqueles que podem ocorrer na embocadura. 

Para levar em conta efeitos para além da maré astronómica, como o vento, depressões barométricas, etc., 

para além do caudal de cheia, considerou-se que o nível da água poderia atingir, excepcionalmente, cotas 

entre (+4.00m)ZH e (+4.50m)ZH. Para o local do ancoradouro estabeleceram-se, assim, os seguintes níveis 

máximo e mínimo do plano de água (Consulmar, 2007): 

• Nível máximo    (+4,5 m)ZH 

• Nível mínimo    (+0,3 m)ZH 

Estes níveis respeitam a condições excepcionais de cheia e de maré, que ocorrem com períodos de retorno 

muito alongados (várias dezenas de anos), pelo que se destinam essencialmente a ser levados em conta 

no dimensionamento estrutural das obras (Consulmar, 2007). 

Tal como sucede com os níveis da água, as correntes no local são essencialmente devidas à maré. 

Os seus valores máximos, em situação de águas vivas, são da ordem de 1 a 1.5 m/s, sendo as correntes de 

vazante ligeiramente mais intensas do que as de enchente. 

Em situação de cheia excepcional as velocidades de vazante poderiam ser substancialmente mais 

elevadas, mas, pelo que foi acima referido quanto à situação actual de maior regularização dos caudais, e 

tendo em conta os resultados obtidos em estudos anteriores que não levavam em conta tal efeito, é 

provável que não cheguem a ultrapassar os 3 m/s, situando-se provavelmente entre 2 e 2,5 m/s. 

 



 

72          Rs_t10005/ 01 Estudo de Impacte Ambiental do Ancoradouro “Almada de Ouro – Golf & Country Club”:  

                                    Relatório Síntese 

4.4.2.3. Regime de ventos 

Segundo o Estudo Prévio (Consulmar, 2007), na zona de intervenção, predominam os ventos pertencentes 

aos quadrantes Norte, Noroeste e Oeste, embora nos meses de Inverno esta predominância se atenue e os 

rumos Este, Sudeste e Sul adquiram uma maior relevância. 

A distribuição da frequência dos ventos pelos vários quadrantes é razoavelmente uniforme, com excepção 

do Sudoeste e do Nordeste com valores de frequência inferiores a 4%. O rumo mais frequente ao longo de 

praticamente todo o ano é o Norte, 17% a 34% das observações, seguindo-se o Oeste (14% a 22%) e o 

Noroeste (10% a 23%). 

Nos Verão os ventos de Norte-Noroeste-Oeste são os mais frequentes atingindo 75% das observações, 

enquanto que a frequência dos quadrantes Este-Sudeste-Sul situa-se entre 21% e 29% do total.  

Nos meses de Inverno os rumos Norte-Noroeste-Oeste têm uma frequência média de 49% a 58%, 

enquanto que os dos sectores Este-Sudeste-Sul correspondem a 29% e 41%. 

Os ventos dominantes ao longo de praticamente todo o ano são, no entanto, os de SE que, apesar de 

relativamente pouco frequentes, atingem as velocidades mais elevadas. 

 

4.4.3. Evolução da situação de referência na ausência do projecto  

Na ausência de projecto, pela alteração do regime fluvial com a entrada em funcionamento da barragem 

de Alqueva, são expectáveis a médio prazo alterações nas afluências dos caudais de montante do rio 

Guadiana. 

De acordo com o LNEC (2000) a futura operação do sistema Alqueva-Pedrogão, em conjunto com outras 

barragens, originará uma redução dos volumes de água afluente ao estuário do Guadiana por aumento 

dos consumos na bacia, redução da frequência dos caudais de cheia e alteração dos caudais mínimos. 

Todavia, esta situação não será particularmente diferente daquela que actualmente caracteriza o rio 

Guadiana na área afecta ao projecto, uma vez que é comum a ocorrência de caudais baixos em épocas de 

estiagem. 

Por outro lado, são expectáveis no futuro alterações potenciais na hidrodinâmica do estuário, pela 

modificação da propagação da maré com abaixamento dos níveis médios e pelo acréscimo da importância 

relativa dos fluxos de enchente face aos de vazante (LNEC, 2000). 
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As intervenções previstas no “Estudo de Navegabilidade do Rio Guadiana entre Vila Real de Santo António 

e Mértola. Fase 2, Volume 1 – Anteprojecto entre a Foz e Pomarão” (Hidroprojecto, 2005), promovido pelo 

Instituto Portuário e de Transportes Marítimos – Delegação Sul e actualmente em fase de AIA, são também 

susceptíveis de induzir alterações pontuais na dinâmica fluvial. 

 

4.5. Qualidade da água e dos sedimentos 

 4.5.1. Introdução 

A caracterização da qualidade da água, na situação actual, centrou-se na averiguação de factores de 

perturbação, nomeadamente no que se refere à identificação das fontes poluidoras mais relevantes, bem 

como na avaliação dos principais parâmetros indicadores da qualidade da água. 

Não existem estações de monitorização da qualidade da água na zona de intervenção propriamente dita. 

Deste modo, a caracterização da área de estudo baseou-se nos dados disponíveis para a zona a montante 

do projecto e em cursos de água próximos, numa perspectiva essencialmente de enquadramento.  

Recorreu-se assim aos dados da estação de monitorização do Cais de Alcoutim, no Rio Guadiana, 

disponíveis on-line no Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos (SNIRH - 

http://snirh.inag.pt). 

No que diz respeito aos sedimentos foram efectuadas duas campanhas de caracterização físico-química de 

acordo com a Portaria nº 1450/2007, de 12 de Novembro. 

 

4.5.2. Qualidade da água 

4.5.2.1. Principais usos do rio Guadiana na zona de influência do projecto 

O troço do rio Guadiana envolvente ao projecto é caracterizado pela grande homogeneidade da paisagem 

e de usos do plano de água e da faixa ribeirinha, conforme se pode atestar na foto aérea apresentada no 

Volume II (Desenho 3.2.2). 

No plano aquático assinala-se apenas a navegação de recreio que se processa entre a foz e Alcoutim, não 

se identificando outros usos, em ambas as margens, que possam conflituar com a construção/exploração 
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do ancoradouro, designadamente a aquacultura, a pesca profissional, a salinicultura, entre outros usos de 

maior potencial sensibilidade. Este tipo de uso ocorre sobretudo no troço terminal do rio Guadiana, junto a 

Castro Marim/Vila Real de Santo António e Ayamonte, localizados a cerca de 10 km a jusante do local de 

implantação do ancoradouro. 

Na zona ribeirinha da envolvente dominam, em ambas as margens, os matos (essencialmente de esteva) e 

a ocupação florestal de baixa densidade (azinheiras e pinheiro manso) e também algum o uso agrícola 

(pomares, culturas arvenses) nas zonas mais produtivas, em especial na margem espanhola. A zona de 

transição terra-rio é usualmente ocupada por manchas de tamargal e vegetação halófita. 

 

4.5.2.2. Principais fontes poluidoras 

As principais fontes poluidoras presentes na área envolvente do projecto são as seguintes: 

• Descargas de efluentes domésticos; 

• Actividades agrícolas. 
 

Descargas de efluentes domésticos 

Não são expectáveis níveis de contaminação significativos devido a este tipo de fonte de poluição uma vez 

que a densidade populacional da área em estudo é muito reduzida. No entanto poder-se-á verificar 

alguma contaminação pontual proveniente de descargas não controladas de águas residuais das 

localidades do Azinhal e Almada de Ouro. Durante a visita efectuada ao local não foram contudo 

detectadas quaisquer situações deste género.  

Actividades agrícolas 

A agricultura gera principalmente poluição difusa nos solos pela acção de produtos agro-químicos 

aplicados nas culturas. Este tipo de produtos, através da escorrência superficial e da infiltração nos solos, 

acaba por atingir tanto as águas subterrâneas como as linhas de água, promovendo tipicamente o 

aumento da concentração de nutrientes (azoto, principalmente na forma de nitratos, e fósforo) nas massas 

de água. 

Visto que a maior parte dos terrenos da envolvente do projecto se encontram actualmente sujeitos a uma 

exploração florestal extensiva ou exploração agrícola muito incipiente, esta fonte de poluição não terá 
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uma contribuição relevante para a qualidade da água do Guadiana. Na margem espanhola, no entanto, 

existem algumas explorações de citrinos que podem veicular algumas destas substâncias para o meio 

aquático. Porém a sua dimensão não é significativa pelo que não se esperam efeitos relevantes. 

 

4.5.2.3. Classificação da qualidade da água  

Uma vez que não existem disponíveis dados de qualidade da água para o troço do rio Guadiana relativo à 

zona de estudo, recorreu-se à informação oficial existente para os locais mais próximos, ainda que com as 

limitações e ressalvas inerentes aos facto de se tratarem de linhas de água e/ou troços com condições 

hidrológicas e fontes de poluição potencialmente diferentes. Neste caso foi seleccionada a estação de 

monitorização da qualidade da água de Cais de Alcoutim, no Rio Guadiana. Estas estações localizam-se a 

montante do local do projecto. Os dados disponíveis são o resultado das campanhas de monitorização da 

qualidade da água realizadas pelas entidades oficiais com competências na matéria (INAG/ARH-Algarve). 

Os dados das estações de monitorização estão disponíveis no Sistema Nacional de Informação sobre 

Recursos Hídricos (SNIRH) desenvolvido pelo Instituto da Água (http://snirh.inag.pt). A classificação dos 

cursos de água superficiais de acordo com as suas características de qualidade para usos múltiplos 

permite obter informação sobre os usos que potencialmente podem ser considerados na massa de água 

classificada. De acordo com o critério de classificação proposto pelo INAG existem cinco classes de 

qualidade da água (Quadro 4.5.1). 

Quadro 4.5.1 – Classes de qualidade da água para usos múltiplos 

Classes Nível de Qualidade 

A – Excelente 
Água com qualidade equivalente às condições naturais, aptas a satisfazer potencialmente as 

utilizações mais exigentes em termos de qualidade. 

B – Boa 
Água com qualidade ligeiramente inferior à classe A, mas podendo também satisfazer 

potencialmente todas as utilizações. 

C – Razoável 

Águas com qualidade aceitável, suficiente para irrigação, para usos industriais e produção 

de água potável após tratamento rigoroso. Permite a existência de vida piscícola (espécies 

menos exigentes) mas com reprodução aleatória; apta para recreio sem contacto directo. 

D – Má 
Águas com qualidade medíocre, apenas potencialmente aptas para irrigação, arrefecimento 

e navegação. A vida piscícola pode subsistir, mas de forma aleatória. 

E – Muito Má Águas extremamente poluídas e inadequadas para a maioria dos usos.  
     Fonte: adaptado de http://snirh.inag.pt (consultado em Dezembro de 2003) 
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Da visita efectuada à área de projecto ressaltou de imediato a elevada turbidez da água, mesmo sem se 

verificar situação de cheia ou de caudal significativo. Este facto é porém típico de zonas de estuário, 

devido, entre outros factores, à elevada produtividade biológica. 

A estação de monitorização da qualidade da água do Cais de Alcoutim encontra-se a cerca de 23 Km a 

montante da área do projecto. No entanto, esta é a estação do Guadiana mais próxima da área de estudo e 

com dados disponíveis, sofrendo também os efeitos das marés.  

Observando o Quadro 4.5.2, relativo à classificação da qualidade da água para usos múltiplos no período 

entre 2002 e 2008 (último anos com dados sintetizados), verifica-se que de 2002 a 2004 a classificação 

manteve razoável (classe C) devido essencialmente aos coliformes totais, carência química de oxigénio, 

oxidabilidade e fósforo. Os dois anos seguintes (2005 e 2006) registaram uma degradação da qualidade 

da água, passando a ser classificada como “D - má”, devido ao teor de sólidos suspensos totais. Em 2007 

verifica-se uma melhoria pontual da qualidade, passando a classe C “razoável”. Os parâmetros 

responsáveis foram a carência química de oxigénio, os sólidos suspensos totais, os coliformes totais e a 

oxidabilidade, correspondendo a uma situação similar ao período 2002-2004. 

Mais recentemente, em 2008 (último ano com dados sintetizados), volta-se a assistir a uma degradação da 

qualidade, desta feita mais acentuada, classificando-se a água como “muito má” (classe E), mas devido 

apenas ao teor de sólidos suspensos totais. 

Quadro 4.5.2 – Classificação da qualidade da água para usos múltiplos na estação do Cais de Alcoutim 

(2002-2008) 

Fonte: adaptado de http://snirh.inag.pt (consultado em Março de 2010) 
 

Anos 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Classe de 
Qualidade 

C 

Razoável 

C 

Razoável 

C 

Razoável 

D 

Má 

D 

Má 

C 

Razoável 

E 

Muito Má 

Parâmetros 
responsáveis 
pela 
classificação 

OD (sat), 
Oxidabilidade, 

Coliformes 
totais, 

Fósforo e 
Estreptococos 

fecais  

Coliformes 
totais, CQO, 

Fósforo e 
Oxidabilidade  

Fósforo, 
CQO e 

Oxidabilidade  
SST SST 

CQO, SST, 
Coliformes 

totais e 
Oxidabilidade 

SST 
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A Figura seguinte mostra graficamente a evolução de toda a série de dados. 

 

 
Fonte: adaptado de http://snirh.inag.pt (consultado em Março de 2010) 

Figura 4.5.1 – Evolução da classificação da qualidade da água para usos múltiplos na estação do Cais de 

Alcoutim (1995-2008) 

Pela sua análise verifica-se que as melhores classificações foram obtidas nos anos de 1996 e 1998-2004, 

com a água de qualidade razoável (classe C). A pior classificação foi obtida em 2008, traduzindo uma água 

de muito má qualidade, inapta para a maior parte dos usos. 

Segundo a informação presente no SNIRH (http://snirh.inag.pt) os parâmetros que mais influenciam a 

qualidade da água neste local são, de uma forma geral e continuada, os coliformes, a carência química de 

oxigénio e os sólidos suspensos totais. 

 

4.5.3. Qualidade dos sedimentos  

4.5.3.1. Introdução 

Associada à instalação de infra-estruturas náuticas que possibilitem o estacionamento das embarcações 

dos residentes/utentes do futuro empreendimento “Almada de Ouro Golf & Country Club” está prevista a 

realização de uma operação de dragagem na margem direita do rio Guadiana e uma escavação na zona 

terrestre adjacente para o estabelecimento de fundos entre as cotas -2.5 m (ZH), na zona da bacia de 

flutuação, e -3 m (ZH), na faixa exterior até ao quebra-mar flutuante.  
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Neste âmbito, e nos termos da Portaria nº 1450/2007, de 12 de Novembro – diploma que fixa as regras de 

utilização dos recursos hídricos, e que revoga o Despacho Conjunto dos Ministérios do Ambiente e 

Recursos Naturais e do Mar (MARN/MM) de 4 de Abril de 1995, publicado no Diário da República n.º 141 (II 

Série) de 21 de Junho de 1995, torna-se particularmente importante a caracterização físico-química e a 

avaliação do grau de contaminação dos materiais a dragar/escavar. 

Em 2007, a NEMUS efectuou uma caracterização de sedimentos recolhidos em cinco estações de 

amostragem com o objectivo de avaliar o grau de contaminação dos materiais que serão 

dragados/escavados (NEMUS, 2007). Em cada uma destas cinco estações de amostragem (ver Desenho 

4.5.1 – Volume II) foram recolhidos testemunhos integrais da coluna estratigráfica a dragar/escavar e 

seleccionadas amostras representativas dos materiais superficiais e em profundidade (NEMUS, 2007).  

Em 2010, no âmbito do presente Estudo de Impacte Ambiental, foi efectuada nova campanha de 

amostragem compreendendo a recolha de cinco amostras de sedimentos sub-superficiais em cinco 

estações de amostragem (ver Desenho 4.5.1 – Volume II). Esta campanha destinou-se a recolher amostras 

representativas da cobertura sedimentar recente que se terá depositado nas margens do Guadiana nos 

últimos três anos, uma vez que os materiais em domínio terrestre e em profundidade terão as mesmas 

características que foram observadas na campanha de 2007. 

Seguidamente apresentam-se as características físicas e de qualidade dos materiais a escavar em meio 

terrestre e a dragar no estuário do Guadiana, tendo por base os trabalhos desenvolvidos pela NEMUS em 

2007 e 2010.  

 

4.5.3.2. Campanha de 2007 

Estações de amostragem 

Em 2007 foi realizada uma campanha de recolha de amostras de sedimentos em cinco estações de 

amostragem, localizando-se três estações em meio hídrico (E2, E3 e E5) e duas estações em meio terrestre 

(E1 e E4) (ver Desenho 4.5.1 – Volume II).  

Para a amostragem integral dos solos a escavar em meio terrestre, foi executada uma campanha de 

prospecção geológica, com recurso a sondagens por furação à percussão. As recolhas de sedimentos em 

meio hídrico foram executadas através de amostradores verticais por cravação por vibração/percussão, 
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manobrados a partir de uma embarcação e com auxílio de mergulhadores especializados na realização 

deste tipo de trabalhos.  

Em cada uma das estações de amostragem foi recolhido um testemunho integral da coluna de sedimentos 

a dragar/escavar (ver Fotografia 4.5.1 – no Volume II), tendo sido posteriormente seleccionadas, para 

análise laboratorial, amostras representativas de sedimentos superficiais e em profundidade. No total 

foram seleccionadas 10 amostras de sedimentos para análise física e química (5 amostras representativas 

de sedimentos superficiais e 5 amostras representativas de sedimentos em profundidade). 

Caracterização física 

As 10 amostras de sedimentos correspondem maioritariamente a siltes areno-argilosos a argilo-arenosos 

(70% das amostras), sedimentos consonantes com o tipo de ambiente em que se encontram depositados 

(trecho terminal do rio Guadiana). De forma pontual, a fracção arenosa adquire maior importância nas 

amostras, sobretudo nas amostras superficiais (e.g. amostras superficiais recolhidas nas estações E1 e 

E5). 

Verifica-se que praticamente todas as amostras apresentam seixos, embora com reduzida expressão na 

totalidade da amostra (variável entre 4% e 10%). Os seixos presentes nas amostras são essencialmente 

fragmentos de rochas resultantes da descompressão e desagregação do substrato rochoso que os 

sedimentos cobrem superficialmente. 

No Quadro abaixo apresenta-se a percentagem de seixos, areias, siltes e argilas presente nas amostras 

sujeitas a análise granulométrica, bem como a percentagem de sólidos e a densidade das partículas 

sólidas (ver em Anexo III – Volume III os resultados das análises físicas).  

Quadro 4.5.3 – Resumo das características físicas das amostras recolhidas em 2007  

Amostras 

% de material 
Material sólido 

(%) 

Densidade das 

partículas sólidas 

(g/cm3) 
Seixo Areia Silte Argila 

E1 sup 10 42 37 11 86 2.53 

E1 prof 8 20 47 25 71 2.53 

E2 sup 0 10 65 25 62 2.72 

E2 prof 1 25 52 22 65 2.73 

E3 sup 4 32 44 20 63 2.74 

E3 prof 0 36 40 24 63 2.70 

E4 sup 5 35 46 14 86 2.47 
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Amostras 

% de material 
Material sólido 

(%) 

Densidade das 

partículas sólidas 

(g/cm3) 
Seixo Areia Silte Argila 

E4 prof 4 11 55 30 66 2.52 

E5 sup 0 42 33 25 65 2.74 

E5 prof 0 35 47 18 64 2.72 

Os resultados das análises mostram duas situações diferenciadas no que diz respeito à densidade das 

partículas sólidas. As amostras de sedimentos recolhidas em meio hídrico enquadram-se no intervalo dos 

valores de densidade dos minerais mais comuns, como sejam o quartzo e o feldspato sódico e cálcico, 

enquanto que as amostras recolhidas em meio terrestre apresentam valores de densidade relativamente 

inferiores.  

No Quadro seguinte apresentam-se as percentagens de carbono orgânico total presente nas amostras. De 

acordo com os resultados, as amostras superficiais recolhidas em meio terrestre apresentam menor 

percentagem de carbono orgânico total relativamente às amostras recolhidas em profundidade ou à 

totalidade das recolhidas em meio hídrico. 

Quadro 4.5.4 – Percentagem de Carbono Orgânico Total 

Amostras Carbono Orgânico Total (%) 

E1 sup 1.79 

E1 prof 2.53 

E2 sup 3.77 

E2 prof 3.05 

E3 sup 2.70 

E3 prof 3.73 

E4 sup 1.44 

E4 prof 2.92 

E5 sup 2.83 

E5 prof 2.49 

Caracterização química 

De forma a determinar o grau de contaminação dos sedimentos a dragar/escavar foram realizadas, em 

cada uma das 10 amostras, análises químicas a um conjunto de 8 metais (cádmio, crómio, cobre, chumbo, 



 

Rs_t10005/ 01 Estudo de Impacte Ambiental do Ancoradouro “Almada de Ouro – Golf & Country Club”:    81   

                    Relatório Síntese 

zinco, níquel, mercúrio e arsénio) e a três compostos orgânicos (PAH, PCB e HCB). No Anexo III (Volume III) 

apresentam-se os boletins disponíveis dos ensaios das análises químicas e do carbono orgânico total. 

No Quadro 4.5.5 apresentam-se os resultados das análises químicas efectuadas às 10 amostras de 

sedimentos recolhidas em meio hídrico (E2sup, E2prof, E3sup, E3prof, E5sup, E5prof) e em meio terrestre 

(E1sup, E1prof, E4sup, E4prof).  

Os resultados das análises químicas às 10 amostras de sedimentos mostram que a totalidade dos 

materiais a dragar se encontram com contaminação vestigiária (classe 2), podendo, de acordo com a 

Portaria nº 1450/2007 de 12 de Novembro, ser imersos no meio aquático tendo em atenção as 

características do meio receptor e o uso legítimo do mesmo.  

A globalidade dos materiais a escavar apresenta igualmente contaminação vestigiária, à excepção de uma 

amostra recolhida em profundidade (E1prof), que se apresenta ligeiramente contaminada (classe 3) com 

mercúrio. De acordo com a referida Portaria, os materiais ligeiramente contaminados podem ser utilizados 

para terraplenos ou no caso de imersão necessitam de estudo aprofundado do local de deposição e 

monitorização posterior do mesmo.  

De acordo com as concentrações dos diferentes metais e dos compostos orgânicos presentes nas 

amostras de sedimentos recolhidas em meio hídrico (6 amostras), verifica-se que: 

• Arsénio e Cobre: 50% das amostras estão incluídas na classe 1 

• Cádmio, Crómio e Zinco: 67% das amostras estão incluídas na classe 1 e 33% na classe 2 

• Mercúrio: 83% das amostras estão incluídas na classe 2 

• Chumbo e HCB: 100% das amostras estão incluídas na classe 1   

• Níquel: 83% das amostras estão incluídas na classe 1  

• PAH e PCB: 100% das amostras estão incluídas na classe 2 

No que diz respeito às amostras de sedimentos recolhidas em meio terrestre (4 amostras) verifica-se que: 

• Arsénio, cobre, chumbo e HCB: 100% das amostras estão incluídas na classe 1 

• Crómio, zinco e níquel: 75% das amostras estão incluídas na classe 1  

• Cádmio: 50% das amostras estão incluídas na classe 1  

• Mercúrio: 75% das amostras estão incluídas na classe 2, estando uma amostra inserida na 

classe 3 

• PAH e PCB: 100% das amostras estão incluídas na classe 2 
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Quadro 4.5.5 – Resultados das análises químicas às amostras de sedimentos recolhidas em 2007 

Metais: mg/Kg; Compostos orgânicos: μg/kg 
1 Soma PCB 28; PCB 52; PCB 101; PCB 138; PCB 153; PCB 180 
2 Soma Fluoranteno, Benzo (b)fluoranteno, Benzo (k)fluoranteno, Benzo (a)pireno, Benzo(ghi)perileno, Indeno (1,2,3,cd)pireno, Naftaleno; Acenoftaleno Acenofteno; Fluoreno; Fenantreno; Pireno, 
Benzeno(a)antraceno, Criseno Antraceno; Dibenzo (a,h) antraceno; 

Estação As Classe Cd Classe Cr Classe Cu Classe Hg Classe Pb Classe Ni Classe Zn Classe PCB1 Classe PAH2 Classe HCB Classe 
Classificação 

global 

E1 sup 12.2 1 0.83 1 41 1 21 1 0.95 2 <17 1 22 1 55 1 <6 2 <870 2 <0.10 1 2 

E1 prof 19.9 1 1.1 2 55 2 27 1 1.6 3 <17 1 31 2 68 1 <6 2 <830 2 <0.10 1 3 

E2 sup 24.8 2 0.88 1 39 1 27 1 0.91 2 27 1 26 1 75 1 <6 2 <750 2 <0.10 1 2 

E2 prof 13 1 0.85 1 51 2 21 1 0.28 1 <17 1 29 1 57 1 <6 2 <970 2 <0.1 1 2 

E3 sup 44.4 2 0.86 1 44 1 36 2 1.2 2 30 1 23 1 230 2 <6 2 <820 2 <0.1 1 2 

E3 prof 10.1 1 1.1 2 58 2 58 2 1.1 2 24 1 33 2 73 1 <6 2 <850 2 <0.1 1 2 

E4 sup 10.6 1 0.86 1 34 1 22 1 0.86 2 <17 1 22 1 110 2 <6 2 <840 2 <0.10 1 2 

E4 prof 19.3 1 1.0 2 48 1 22 1 1.1 2 <17 1 27 1 67 1 <6 2 <810 2 <0.10 1 2 

E5 sup 10.2 1 0.80 1 38 1 19 1 0.53 2 <17 1 23 1 52 1 <6 2 <800 2 <0.1 1 2 

E5 prof 40.1 2 1.0 2 42 1 49 2 0.91 2 22 1 28 1 290 2 <6 2 <830 2 <0.1 1 2 
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4.5.3.3. Campanha de 2010 

Estações de amostragem 

O plano de amostragem definido pela NEMUS no âmbito do presente Estudo de Impacte Ambiental (ver 

Desenho 4.5.1 – Volume II) teve como objectivo caracterizar a cobertura sedimentar na margem direita do 

estuário do Guadiana e que se terá depositado entre 2007 e a actualidade. Na selecção das estações de 

amostragem consideraram-se as estações anteriormente amostradas (em 2007) e que os resultados da 

campanha realizada em 2007 são representativos da coluna de sedimentos que será dragada em 

profundidade e escavada em terra.  

A amostragem de sedimentos foi efectuada com recurso a uma dragueta de baldes, amostrador que 

permite uma adequada recolha de materiais de cobertura. 

Em cada uma das estações de amostragem foi recolhida uma amostra compósita dos sedimentos 

superficiais a dragar para análise laboratorial. No total foram seleccionadas cinco amostras de sedimentos 

para análise física e química. 

Caracterização física 

À semelhança do que se verificou na campanha de 2007, os sedimentos a dragar correspondem 

maioritariamente a siltes argilosos, sendo contudo a fracção arenosa presente na actual cobertura muito 

pouco representativa em cada uma das amostras. As partículas que constituem estas amostras de 

sedimentos apresentam uma densidade similar àquela que foi registada nas amostras recolhidas em 2007 

e que são representativas dos minerais mais comuns. 

No Quadro 4.5.6 apresenta-se a percentagem de seixos, areias, siltes e argilas presente nas amostras 

sujeitas a análise granulométrica, bem como a percentagem de material sólido e a densidade das 

partículas sólidas. No Anexo III – Volume III apresentam-se os boletins dos respectivos ensaios. 

Quadro 4.5.6 – Resultados das análises físicas às amostras recolhidas em 2010 

Amostras 

% de material 
Material sólido 

(%) 

Densidade das 

partículas sólidas 

(g/cm3) 
Seixo Areia Silte Argila 

Sa 0 8 52 40 97.4 2.77 

Sb 0 7 48 45 50.1 2.68 

Sc 0 5 51 44 50.8 2.67 
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Amostras 

% de material 
Material sólido 

(%) 

Densidade das 

partículas sólidas 

(g/cm3) 
Seixo Areia Silte Argila 

Sd 0 6 50 44 49.8 2.62 

Se 2 14 43 41 51.8 2.62 

No Quadro 4.5.7 apresentam-se as percentagens de carbono orgânico total presente nas amostras, 

verificando-se uma reduzida quantidade de matéria orgânica presente nos sedimentos.  

Quadro 4.5.7 – Percentagem de Carbono Orgânico Total 

Amostras Carbono Orgânico Total (%) 

Sa 1.65 

Sb 1.53 

Sc 1.53 

Sd 1.66 

Se 1.95 

Caracterização química 

Os resultados das análises efectuadas confirmam que os materiais de cobertura que se depositaram nos 

últimos três anos apresentam contaminação vestigiária (classe 2 da Portaria nº 1450/2007 de 12 de 

Novembro). De acordo com a Portaria nº 1450/2007 de 12 de Novembro os sedimentos da classe 2 podem 

ser imersos em meio aquático tendo em atenção as características do meio receptor. 

De forma geral, é notória uma melhoria da qualidade dos sedimentos superficiais no que respeita aos 

compostos orgânicos. A concentração do PAH e do PCB, que na campanha de 2007 incluía os sedimentos 

na classe 2, na campanha de 2010 é reduzida (classe 1). Também o mercúrio, metal que na anterior 

campanha apresentava concentrações acima dos 0,5 mg/kg e, portanto, incluía os sedimentos superficiais 

na classe 2, actualmente surge nos sedimentos com concentrações muito reduzidas (concentrações 

inferiores a 0,2 mg/kg). 

Ambas as situações evidenciam que actualmente os sedimentos se encontram limpos relativamente a 

compostos orgânicos e a mercúrio, situação que deverá estar associada à remobilização, pelas correntes 

do rio Guadiana, dos materiais com contaminação vestigiária que foram amostrados em 2007. 
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Contrariamente ao que se verificou com os compostos orgânicos e com o mercúrio, verificou-se um 

aumento da concentração dos metais arsénio, cobre e níquel. A contaminação dos sedimentos nestes 

metais será relativamente recente, uma vez que as amostras superficiais recolhidas em 2007 

apresentavam-se na maioria dos casos limpos.  

O arsénio tem como origens principais as fundições, as minas, os combustíveis fósseis e, em alguns casos, 

os pesticidas, podendo ainda ser usado como conservante de madeira, em semicondutores, na fabricação 

de vidro, em pirotecnia ou como aditivo em ligas metálicas, entre outras aplicações. O cobre é 

particularmente utilizado como material condutor (em fios e cabos), enquanto que o níquel é utilizado no 

fabrico de aço inoxidável, em ligas metálicas, baterias recarregáveis ou em revestimentos metálicos e 

fundição. 

Considerando a vasta gama de aplicações de cada um destes três metais não é possível identificar qual a 

fonte de poluição provável dos sedimentos. Importa contudo referir que as actuais concentrações 

presentes nos sedimentos são reduzidas e deverão estar facilmente disponíveis, à semelhança do que se 

verificou entre 2007 e 2010, para serem remobilizadas pelas correntes do estuário do Guadiana. 

Apresentam-se seguidamente os resultados da campanha de 2010.   
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Quadro 4.5.8 – Resultados das análises químicas às amostras recolhidas em 2010 

Metais: mg/Kg; Compostos orgânicos: μg/kg 
1 Soma PCB 28; PCB 52; PCB 101; PCB 138; PCB 153; PCB 180 
2 Soma Fluoranteno, Benzo (b)fluoranteno, Benzo (k)fluoranteno, Benzo (a)pireno, Benzo(ghi)perileno, Indeno (1,2,3,cd)pireno, Naftaleno; Acenoftaleno Acenofteno; Fluoreno; Fenantreno; Pireno, Benzeno(a)antraceno, 
Criseno Antraceno; Dibenzo (a,h) antraceno; 

 

 

Estação As Classe Cd Classe Cr Classe Cu Classe Hg Classe Pb Classe Ni Classe Zn Classe PCB1 Classe PAH2 Classe HCB Classe 
Classificação 

global 

Sa 21.6 2 <0.4 1 30 1 48.8 2 <0.2 1 27.8 1 33.2 2 99.1 1 <4.9 1 <160 1 <0.5 1 2 

Sb 21.4 2 <04 1 30.9 1 50 2 <0.2 1 28.3 1 35.1 2 98.8 1 <4.9 1 <160 1 <0.5 1 2 

Sc 22.6 2 <04 1 30.9 1 49.8 2 <0.2 1 28.7 1 34.3 2 101 2 <4.9 1 <160 1 <0.5 1 2 

Sd 19.8 1 <04 1 28.6 1 43.7 2 <0.2 1 25.3 1 32 2 96.2 1 <4.9 1 <160 1 <0.5 1 2 

Se 23.2 2 <04 1 25.5 1 36.4 2 <0.2 1 23.4 1 28.2 1 93.5 1 <4.9 1 <160 1 <0.5 1 2 



 

Rs_t10005/ 01 Estudo de Impacte Ambiental do Ancoradouro “Almada de Ouro – Golf & Country Club”:    87   

                    Relatório Síntese 

4.5.4. Síntese 

A qualidade da água da zona de intervenção foi avaliada de acordo com os dados da estação de 

monitorização do Cais de Alcoutim, no Rio Guadiana, do Instituto da Água. Deste modo, na estação de 

monitorização do Cais de Alcoutim verifica-se que nos anos de 1996, 1998-2004 e 2007 a água classificou-

se como de qualidade razoável. A pior classificação foi obtida em 2008, traduzindo uma água de muito má 

qualidade, inapta para a maior parte dos usos.  

A caracterização físico-química e a avaliação do grau de contaminação dos sedimentos a escavar/dragar 

foi efectuada com base nos resultados das campanhas de 2007 e de 2010 (ver pontos de amostragem no 

Desenho 4.5.1 – Volume II).  

Na campanha de 2007 procedeu-se a uma amostragem de sedimentos representativos dos materiais a 

dragar e a escavar no âmbito da implementação do projecto do ancoradouro, compreendendo a análise 

laboratorial de 10 amostras recolhidas em 5 estações (correspondentes a 5 amostras de sedimentos 

superficiais e a 5 amostras de sedimentos em profundidade). Em 2010 efectuou-se nova campanha de 

amostragem destinada a caracterizar e a avaliar o grau de contaminação da cobertura sedimentar 

depositada desde 2007 até à actualidade. 

De acordo com os resultados das duas campanhas verifica-se: 

• Os sedimentos correspondem maioritariamente a siltes argilo-arenosos a areno-argilosos, 

predominando os siltes argilosos nos materiais mais superficiais, materiais típicos do 

ambiente de sedimentação que caracteriza o troço terminal do rio Guadiana. 

• Os sedimentos apresentam percentagens variáveis de seixos (valores máximos 

compreendidos entre 4% e 10%), resultantes da desagregação do substrato rochoso sobre 

qual assenta a cobertura de sedimentos a dragar/escavar. 

• Os sedimentos a dragar (em meio hídrico) apresentam contaminação vestigiária (classe 2), 

podendo, de acordo com a Portaria nº 1450/2007 de 12 de Novembro, ser imersos no meio 

aquático tendo em atenção as características do meio receptor e o uso legítimo do mesmo. 

• Os sedimentos a escavar (em meio terrestre) apresentam, na sua globalidade, contaminação 

vestigiária, existindo uma única amostra com contaminação ligeira (classe 3), associada à 

concentração do mercúrio na amostra recolhida em profundidade na estação E1 (2007). Estes 

resultados evidenciam uma contaminação muito pontual dos sedimentos. De acordo com a 

Portaria nº 1450/2007 de 12 de Novembro os materiais da classe 3 podem ser utilizados em 
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terraplenos ou no caso de imersão necessitam de estudo aprofundado do local de deposição 

e monitorização posterior do mesmo. 

 

4.5.5. Evolução da situação de referência na ausência do projecto 

Não existindo nenhuma intervenção que afecte as actuais fontes de sedimentos ou os seus agentes de 

transporte, não se esperam alterações à granulometria dos sedimentos depositados na margem direita do 

estuário do Guadiana. Refira-se contudo que desde o fecho das comportas da barragem de Alqueva, em 

2002, é previsível que tenham vindo a verificar-se e que continuem a ocorrer alterações graduais na 

granulometria dos sedimentos que se depositam a jusante deste grande reservatório de água.  

No que diz respeito às características químicas dos sedimentos, e atendendo que é esperada uma 

melhoria da qualidade das águas que afluem à bacia hidrográfica do Guadiana, e consequentemente do 

rio Guadiana, no âmbito da implementação da Directiva Quadro da Água, não se esperam problemas 

futuros de contaminação dos sedimentos. Eventuais situações de contaminação dos sedimentos deverão 

corresponder a fontes de poluição locais que poderão originar aumentos da concentração de determinado 

poluente. 

Mesmo na ausência deste projecto há a considerar a implementação das restantes intervenções previstas 

no Plano de Pormenor da Quinta das Choças visto se tratarem de projectos autónomos.  

O empreendimento irá dispor de sistema próprio de tratamento de águas residuais pelo que não se 

prevêem alterações devido a esta componente. Destacam-se no entanto os campos de golfe previstos, 

(fontes difusas) que poderão introduzir poluentes no meio aquático, nomeadamente nutrientes 

(fertilizantes) e pesticidas.  

 

4.6. Qualidade do ar 

4.6.1. Introdução 

O presente sub-capítulo tem como objectivo identificar as principais fontes de perturbação atmosférica e 

caracterizar a qualidade do ar ambiente da área de estudo. Neste sentido, procedeu-se ao levantamento 
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das principais fontes de emissão de poluentes e dos receptores sensíveis na envolvente à área do 

projecto. 

Para a caracterização da qualidade do ar ambiente existe, a nível nacional, uma rede de monitorização da 

qualidade do ar da responsabilidade do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional e algumas redes de monitorização particulares. Estas não abrangem todo o 

território nacional, restringindo-se fundamentalmente aos locais com maior predomínio de fontes 

poluentes. A gestão da rede nacional de medição da qualidade do ar está a cargo das Comissões de 

Gestão do Ar e do Instituto de Meteorologia. Os respectivos dados são fornecidos pelas Comissões de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional e disponibilizados online pela Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA, 2010). 

Neste contexto, procedeu-se ao levantamento dos dados de qualidade do ar para a estação de 

monitorização mais próxima da área de projecto – “Estação do Cerro”, da Rede de Qualidade do Ar do 

Algarve –, situada na freguesia de Vaqueiros, concelho de Alcoutim, que entrou em funcionamento em 

Outubro de 2004. 

Esta estação é a estação de base para a caracterização da qualidade do ar na zona do Algarve, definida 

como uma “área geográfica de características homogéneas em termos de qualidade do ar, ocupação do 

solo e densidade populacional”, de acordo com o documento “Delimitação de zonas e aglomerações para 

avaliação da qualidade do ar em Portugal”, que inclui integralmente o concelho de Castro Marim 

(UNL/FCT/DCEA & MAOT/DGA, 2001c).  

Para complementar esta caracterização foram também consideradas as campanhas de avaliação das 

concentrações de fundo de NO2, SO2 e O3 em Portugal (UNL/FCT/DCEA & MAOT/DGA, 2001a e b). Refira-se 

que estes dados dizem respeito a campanhas pontuais, com duração de apenas uma semana, pelo que 

não podem ser comparáveis a uma amostragem em contínuo, como a realizada pelas estações de 

monitorização existentes a nível nacional. 

 

4.6.2. Enquadramento legal 

O regime geral da gestão da qualidade do ar ambiente consta do Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Julho 

(alterado pelo Decreto-Lei n.º 279/2007, de 6 de Agosto), diploma que reformou o quadro legislativo 

aplicável em matéria de protecção e melhoria da qualidade do ar, datado do início dos anos 90. Este 

diploma define os princípios e normas gerais da avaliação e da gestão da qualidade do ar, visando evitar, 
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prevenir ou limitar as emissões de certos poluentes atmosféricos, bem como os efeitos nocivos desses 

poluentes sobre a saúde humana e sobre o ambiente na sua globalidade, tendo deixado para posterior 

regulação a matéria específica relativa a cada um dos poluentes considerados, nomeadamente a referente 

aos limites de concentração no ar ambiente, margens de tolerância e limiares de alerta. 

O Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, veio precisamente estabelecer os valores limite, as margens 

temporárias de tolerância, os limiares de alerta, as técnicas normalizadas de medição das concentrações e 

os critérios para a localização das estações de medição com referência aos poluentes sujeitos ao regime 

da gestão da qualidade do ar ambiente. Este decreto transpôs para o ordenamento jurídico interno a 

Directiva n.º 1999/30/CE, do Conselho, de 22 de Abril, relativa a valores limite para o dióxido de enxofre, 

dióxido de azoto, óxidos de azoto, partículas em suspensão e chumbo no ar ambiente e a Directiva 

n.º 2000/69/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Novembro, relativa a valores limite para 

o benzeno e monóxido de carbono no ar ambiente. No Quadro 4.6.1 apresentam-se os valores limite para 

alguns dos poluentes sujeitos ao regime geral da gestão da qualidade do ar ambiente, de acordo com o 

Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril. 

Quadro 4.6.1 – Valores limite para determinados poluentes no ar ambiente 

Poluentes  Designação do valor 
limite 

Período 
considerado 

Valor limite 
(µg/m3) 

N.º excedências 
permitidas por 

ano civil 

Dióxido de 
enxofre (SO2) 

Limiar de alerta 3h consecutivas 500 - 
Protecção da saúde 

humana 
1h 350 24 
24h 125 3 

Protecção de ecossistemas 

Ano civil 20 - 
Período de Inverno 
(1 de Outubro a 31 

de Março) 
20 - 

Dióxido de 
azoto (NO2) 

Limiar de alerta 3h consecutivas 400 - 

Protecção da saúde 
humana 

1h 230 (2007) 
210 (2009) 18 

Ano civil 46 (2007) 
42 (2009) - 

Partículas em 
suspensão 

(PM10) 

Protecção da saúde 
humana 

24h  50  35 

Ano civil  26 (2007) 
22 (2009) - 

Chumbo (Pb) Protecção da saúde 
humana Ano civil 0,5 - 

Benzeno (C6H6) 
Protecção da saúde 

humana Ano civil 53 (2007) 
51 (2009) - 

Monóxido de 
carbono (CO) 

Protecção da saúde 
humana 

Máximo diário de 
médias de 8h 
consecutivas 

10 mg/m3 - 

Fonte: Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril 
(*1) Valor limite + margem de tolerância 
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No que diz respeito ao ozono (O3), o Decreto-Lei n.º 320/2003, de 20 de Dezembro define objectivos a 

longo prazo, valores-alvo, um limiar de alerta e um limiar de informação ao público, bem como métodos e 

critérios comuns para a avaliação das concentrações de ozono e suas substâncias precursoras no ar 

ambiente, transpondo para o ordenamento jurídico interno a Directiva n.º 2002/3/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 12 de Fevereiro, relativa ao ozono no ar ambiente. Este diploma veio revogar a 

Portaria n.º 623/96, de 31 de Outubro, que efectuara a transposição da Directiva n.º 92/72/CE, do 

Conselho, de 21 de Setembro. No Quadro 4.6.2 apresentam-se os valores de referência para as 

concentrações atmosféricas de ozono, de acordo com o Decreto-Lei n.º 320/2003, de 20 de Dezembro. 

Quadro 4.6.2 – Valores de referência para as concentrações atmosféricas de ozono 

Poluentes  
Designação do valor 

limite 

Período 

considerado 

Valor 

limite 

(µg/m3) 

N.º excedências 

permitidas por ano 

civil 

O3 

Limiar de informação 1h 180 - 
Limiar de alerta 1h 240 (1) - 

Valor alvo para 2010 para 
protecção da saúde humana 

8h 120 (2) 25 

Valor alvo para 2010 para 
protecção da vegetação 

AOT40 (3) 
18 000 
μg/m3.h - 

Fonte: Decreto-Lei n.º 320/2003, de 20 de Dezembro 
(1) Medições durante 3 horas consecutivas 
(2) Valor máximo das médias octo-horárias do dia 
(3) Designa a soma da diferença entre as concentrações horárias superiores a 80 μg/m3 (=40 partes por bilião) e o valor 
80 μg/m3, num determinado período, utilizando apenas os valores horários determinados diariamente entre as 08h00 e as 
20h00 

 

4.6.3. Principais fontes de poluição atmosférica e receptores sensíveis 

As características de ocupação da área de intervenção do projecto indicam não existirem, actualmente, 

fontes de perturbação susceptíveis de afectar significativamente a qualidade do ar. 

Nesta área, não existem fontes significativas de emissão de poluentes atmosféricos, predominando uma 

ocupação florestal e agro-florestal. As principais emissões atmosféricas a registar provêem do pouco 

tráfego rodoviário que circula nas vias rodoviárias existentes na envolvente (IC27, EN 122 e EM 1131) e de 

um reduzido tráfego de embarcações com fins turísticos e de lazer. Os principais poluentes produzidos são 

os gases originados na queima de combustíveis fósseis nos motores de combustão das embarcações e 

dos veículos, provocando essencialmente um aumento da concentração de poluentes como o monóxido 

de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), óxidos de azoto (NOx), hidrocarbonetos (HC) e partículas em 

suspensão. 
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Em termos de fontes pontuais, não se identificam unidades industriais susceptíveis de causar alterações 

significativas na qualidade do ar em toda a área envolvente directa ao projecto. De facto, na área de 

estudo não existem instalações PCIP (abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 194/2000 de 21 de Agosto que 

aprova o regime jurídico de prevenção e controlo integrados de poluição). De referir contudo a localização 

em Espanha, imediatamente a norte da Ponte internacional, cerca de 5 km a Sudeste da área de estudo, de 

uma instalação de combustão para a produção de electricidade da Enernova, central esta que opera ao 

longo de 8 350 horas anuais, tendo-se estimado uma emissão de 245 t de NOx para o ano de 2004, 

conforme base de dados da European Pollutant Emission Register (EPER). 

Quadro 4.6.3 – Fontes e efeitos dos principais poluentes atmosféricos 

Poluente Observação 

Monóxido de 

Carbono  

(CO) 

É um poluente primário que resulta essencialmente da combustão incompleta de 
combustíveis fósseis, podendo também ter origem em processos naturais (erupções 
vulcânicas, incêndios, processos biológicos, etc.). É um gás tóxico, incolor e inodoro que 
tem uma elevada afinidade com a hemoglobina, à qual se associa, em detrimento do 
oxigénio. Os efeitos na saúde são diversos, afectando principalmente o sistema 
cardiovascular e o sistema nervoso. Concentrações elevadas são susceptíveis de criar 
tonturas, dores de cabeça e fadiga. Em concentrações extremas, inibe a capacidade do 
sangue trocar oxigénio com os tecidos vitais, podendo causar a morte. 

Dióxido de 

Enxofre  

(SO2) 

É um gás incolor, com cheiro intenso a enxofre quando em elevadas concentrações. 
Irritante para as mucosas dos olhos e vias respiratórias, pode provocar na saúde efeitos 
agudos e crónicos, especialmente ao nível do aparelho respiratório. Em grupos mais 
sensíveis, como as crianças, pode estar relacionado com o surgimento de problemas do 
foro respiratório como asma ou tosse convulsa. Trata-se de um gás acidificante, muito 
solúvel em água, podendo dar origem a ácido sulfúrico (H2SO4) e contribuindo para a 
formação de chuvas ácidas, com a consequente acidificação das águas, solos, lesões em 
plantas e degradação de materiais. O sector industrial é o principal responsável pelas 
emissões deste composto, especialmente em refinarias e caldeiras que queimam 
combustíveis com elevados teores de enxofre. 
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Poluente Observação 

Ozono  

(O3) 

Tem elevado poder oxidante. Surge na troposfera como poluente secundário com origem 
em reacções, potenciadas pela luz solar. Tem precursores diversos de origem 
antropogénica e biogénica, principalmente compostos como os óxidos de azoto (NOx), 
compostos orgânicos voláteis (COV) e monóxido de carbono (CO). Na camada 
estratosférica da atmosfera, o ozono é responsável pela absorção da radiação solar 
ultravioleta nociva à vida terrestre, no entanto, na camada troposférica, é um poluente com 
efeitos negativos na saúde humana e no ambiente. As concentrações de ozono mais 
elevadas verificam-se especialmente durante o Verão, principalmente em dias em que se 
registam temperaturas elevadas. Por outro lado, a sua presença também pode estar 
associada ao resultado de descargas eléctricas durante a ocorrência de trovoadas. Na saúde 
humana, os efeitos deste poluente dependem de vários aspectos, dos quais se destacam as 
concentrações registadas, a duração da exposição, o volume de ar inalado e o grau de 
sensibilidade ao poluente que varia de indivíduo para indivíduo. A sua acção pode 
manifestar-se por irritação nos olhos, nariz e garganta, dores de cabeça, problemas 
respiratórios, dores no peito ou tosse. Ao nível da vegetação, o ozono pode também ser 
responsável por perdas ou danos em espécies de árvores individuais, bem como em diversas 
espécies de vegetação natural, dado que reduz a actividade fotossintética. O O3 está ainda 
relacionado com a degradação de vários materiais, tais como borrachas, têxteis e pinturas. 

Óxidos de 

Azoto  

(NOx) 

Incluem o dióxido de azoto (NO2) e o monóxido de azoto (NO). Têm origem em fontes 
antropogénicas, principalmente pela queima de combustíveis fósseis, e em fontes naturais 
(e.g. descargas eléctricas na atmosfera ou transformações microbianas). 
O NO2 é, de entre os óxidos de azoto, o mais relevante em termos da saúde humana. Para 
as concentrações normalmente presentes na atmosfera, o NO não é considerado um 
poluente perigoso. O NO2 é um gás tóxico, facilmente detectável pelo odor, muito 
corrosivo e um forte agente oxidante. Apresenta uma cor amarelo-alaranjada em baixas 
concentrações e vermelho-acastanhada para concentrações mais elevadas. Pode provocar 
lesões nos brônquios e nos alvéolos pulmonares e aumentar a reactividade a alergénios de 
origem natural. Por outro lado, os NOx podem também provocar efeitos nocivos sobre a 
vegetação, quando presentes em concentrações elevadas, tais como danos nos tecidos das 
folhas e redução do crescimento. Verificam-se ainda danos em materiais provocados por 
concentrações elevadas de NOx na atmosfera, sendo os polímeros naturais e sintéticos os 
mais afectados. 

Partículas em 

suspensão  

(PM10, PM2,5) 

Por serem inaláveis, penetram no sistema respiratório, onde podem provocar danos. Por 
outro lado, podem também verificar-se consequências negativas ao nível da vegetação, por 
exemplo inibindo as trocas gasosas, e no património construído, com a deterioração de 
materiais. Este poluente pode também afectar o clima, na medida em que intervém na 
formação de nuvens, nevoeiros, precipitação ou alterando a absorção da radiação solar. 
Pode ainda potenciar os efeitos causados pelos outros poluentes. 
As principais fontes antropogénicas são o tráfego automóvel, a queima de combustíveis 
fósseis e as actividades industriais (cimenteiras, siderurgias, pedreiras, etc.). As partículas 
com diâmetro aerodinâmico inferior a 10 µm (PM10), são normalmente mais nocivas dado 
que se depositam no aparelho respiratório. As partículas de diâmetro inferior a 2,5 µm 
(PM2,5) podem mesmo atingir os alvéolos pulmonares e penetrar no sistema sanguíneo. As 
partículas que resultam de processos de combustão ou de reacções químicas tendem a 
apresentar uma dimensão inferior a 2,5 µm de diâmetro (fracção fina das PM10). A fracção 
mais grosseira das PM10 (diâmetros maiores que 2,5 µm) resulta, geralmente, de fontes 
naturais. 

Dióxido de 

Carbono (CO2) 

Uma parte significativa do CO2 na atmosfera é proveniente do tráfego rodoviário. Contribui 
para o efeito de estufa. 
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Poluente Observação 

Hidrocarbonetos  

O termo hidrocarbonetos é usado para definir todos os compostos orgânicos emitidos, 
contando-se várias centenas de compostos dentro desta classificação. Uma parcela 
significativa das emissões destes compostos deve-se ao tráfego rodoviário. É de destacar 
que as emissões variam bastante com a composição do combustível pelo que alterações nas 
especificações do combustível podem alterar significativamente os seus efeitos. Alguns 
destes compostos são tóxicos ou cancerígenos como é o caso do benzeno. A sua 
reactividade varia bastante, sendo considerados como importantes percursores do nevoeiro 
fotoquímico. 

Fonte: adaptado de APA http://www.qualar.org (Dezembro de 2009) 

Os principais receptores sensíveis na vizinhança próxima correspondem, em território nacional, às 

povoações de Azinhal, cerca de 2,5 km a sudoeste da área de estudo, e de Almada de Ouro, a 

aproximadamente 2,7 km para noroeste. Em território espanhol há a assinalar um edifício habitacional na 

margem espanhola, praticamente em frente à área de intervenção (cerca de 500 m) e a povoação 

ribeirinha de Santa Clara (aproximadamente 2,2 km a Nordeste). 

 

4.6.4. Condições de dispersão atmosférica 

O conhecimento do regime de ventos de uma dada região é um aspecto fundamental para avaliar as 

condições de dispersão de poluentes. Segundo o estudo prévio da Consulmar, na zona de intervenção, 

predominam os ventos pertencentes aos quadrantes Norte, Noroeste e Oeste, embora nos meses de 

Inverno esta predominância se atenue e os rumos Este, Sudeste e Sul adquiram uma maior relevância. Os 

ventos de Sudeste, apesar de relativamente pouco frequentes, são os que atingem as velocidades mais 

elevadas ao longo de praticamente todo o ano. 

Uma análise mais pormenorizada do regime de ventos pode ser encontrada no sub-capítulo 4.4.2.3 

“Hidrodinâmica e Hidráulica Fluvial”. 

 

4.6.5. Caracterização da qualidade do ar 

4.6.5.1. Rede nacional de medição da qualidade do ar 

Foram utilizados os dados da estação de monitorização da estação de “Cerro”, que constitui a estação 

mais próxima da área de intervenção (cerca de 27 km em linha recta) e que se considera possuir 

especificidades semelhantes à da área afecta ao Projecto, no que concerne à qualidade do ar. 
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As características gerais desta estação são apresentadas no quadro seguinte. 

Quadro 4.6.4 – Características da estação de monitorização da qualidade do ar do Cerro 

Estação do Cerro 

Código 5012 
Data de início 2004-10-15 
Tipo de ambiente Rural Regional 
Tipo de influência Fundo 
Zona Algarve 
Rua Cerro - Alcoutim 
Freguesia/Concelho Vaqueiros/Alcoutim 
Coordenadas Geográficas WGS84 37°18'45"N 7°40'43"S 
Altitude (m) 300 

Rede/Instituição 
Rede de Qualidade do Ar do Algarve 
CCDR do Algarve 

Fonte: APA (2010) 

Apresenta-se seguidamente um resumo da situação dos principais poluentes atmosféricos para o ano de 

2007 (último ano com dados oficiais validados) e uma análise da conformidade legal relativamente aos 

parâmetros analisados. 

Quadro 4.6.5 – Resumo dos resultados obtidos para os principais poluentes atmosféricos (2007) 

Parâmetro 

NO2 SO2 O3 

Valor anual 
(base 

horária) 

Valor anual 
(base 
diária) 

Valor anual 
(base 

horária) 

Valor anual 
(base 
diária) 

Valor anual 
(base 

horária) 

Valor 
anual 

(base 8ha) 

Eficiência 23,5 22,7 35,4 31,8 49,3 48,2 

Média (µg/m3) 1,0 1,0 1,5 1,5 78,5 78,3 

Máximo (µg/m3) 16,9 5,1 84,5 20,6 146,5 134,0 

(a) Fonte: APA (dados consultados em Março de 2010) 
(b) As médias de base octo-horária (8 horas) são calculadas a partir dos dados horários. O primeiro período de cálculo 

para um determinado dia será o período decorrido entre as 17h00 do dia anterior e a 01h00 desse dia. O último 
período de cálculo será o período entre as 16h00 de um determinado dia e as 24h00 desse mesmo dia. Para o 
cálculo de uma média octo-horária são necessários, pelo menos, 75% de valores horários, isto é, 6horas. 
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Quadro 4.6.5 (cont.) – Resumo dos resultados obtidos para os principais poluentes atmosféricos (2007) 

Parâmetro 
PM10 PM2,5 

Valor anual 
(base horária) 

Valor anual 
(base diária) 

Valor anual 
(base horária) 

Valor anual 
(base diária) 

Eficiência 38,7 35,1 21,1 20,3 

Média (µg/m3) 16,6 16,5 7,7 7,7 

Máximo (µg/m3) 114,3 57,6 91,0 26,5 

Fonte: APA (dados consultados em Março de 2010) 

Quadro 4.6.6 – Análise de conformidade legal dos resultados obtidos para os principais poluentes 

atmosféricos (2007) 

Poluentes  
Designação do 

valor limite 

Período 

considerado 

Valor 

limite 

(µg/m3) 

Valor 

obtido 

(µg/m3) 

N.º excedências/ 

N.º excedências 

permitidas 

SO2 
Limiar de alerta 3h consecutivas 500 84,5 (1) 0 / - 

Protecção da saúde 
humana 

1h 350 84,5 (1) 0 / 24 
24h 125 20,6 (2) 0 / 3 

NO2 
Limiar de alerta 3h consecutivas 400 16,9 (1) 0 / - 

Protecção da saúde 
humana 

1h 230 (*) 16,9 (1) 0 / 18 
Ano civil 46 (*) 1 (4) - 

PM10 
Protecção da saúde 

humana 
24h  50 57,6 (2) 1 / 35 

Ano civil  40 16,5 (4) - 

O3 

Limiar de informação 1h 180 
146,5 (1) 

0 / - 
Limiar de alerta 1h 240 - 

Valor alvo para 2010 
para protecção da 

saúde humana 
8h 120 134 (3) 12 / 25 

Fonte: APA (dados consultados em Março de 2010) 
(*) Valor limite + margem de tolerância (em 2007) 
(1) Valor anual máximo (base horária); (2) Valor anual máximo (base diária); (3) Valor anual máximo (base 8h); (4) Valor anual 
médio 

Pela análise do quadro anterior verifica-se que as concentrações de dióxido de azoto e dióxido de enxofre 

não ultrapassaram, em 2007, nenhum dos valores limite estabelecidos na legislação, encontrando-se 

sempre bastante abaixo dos limites legais. No que diz respeito às partículas em suspensão inaláveis 

(PM10) verificou-se uma excedência ao valor limite diário para protecção da saúde humana, sem que no 

entanto fosse ultrapassado o número de excedências permitido por lei. A média anual foi inferior a metade 

do limite legal para o ano civil. 
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No caso do ozono não foi excedido o limiar de alerta nem o de informação. No que diz respeito ao valor 

alvo para 2010 para protecção da saúde humana, verificaram-se uma ou mais excedências ao valor alvo 

em 12 dias no ano, quando o número de excedências permitidas é 25. 

Pode assim concluir-se, com as devidas ressalvas, que na área de estudo a qualidade geral do ar deverá 

ser boa, verificando-se apenas excedências pontuais nas concentrações de ozono troposférico e de 

partículas em suspensão. 

Índice de qualidade do ar 

O Índice de Qualidade do Ar (IQAr) é uma ferramenta que permite uma classificação simples e 

compreensão acessível do estado da qualidade do ar. Este índice foi desenvolvido pela Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA) para poder traduzir a qualidade do ar, especialmente das aglomerações no 

país, mas também de algumas áreas industriais e cidades, dando resposta às obrigações legais. A 

informação sobre qualidade do ar é de fácil acesso ao público, visto que este índice pode ser consultado 

directamente no site da APA, ou através dos órgãos de Comunicação Social. 

São cinco os poluentes englobados no IQAr: 

• Dióxido de azoto (NO2); 

• Dióxido de enxofre (SO2); 

• Monóxido de carbono – média registada durante 8h consecutivas (CO 8h); 

• Ozono (O3); 

• Partículas inaláveis ou finas, cujo diâmetro médio é inferior a 10 microns (PM10). 

O Índice de uma determinada área resulta da média aritmética das concentrações de cada um dos 

poluentes medidos em todas as estações da rede dessa área (no caso da área em análise apenas a 

estação do Cerro). Os valores assim determinados são comparados com as gamas de concentrações 

associadas a uma escala de cores. O Índice varia de Muito Bom (verde claro) a Mau (vermelho) para cada 

poluente. 

Independentemente de quaisquer factores de sinergia entre diferentes poluentes, o grau de degradação 

da qualidade do ar estará mais dependente da pior classificação verificada entre os diferentes poluentes 

considerados, pelo que o índice será definido a partir do poluente que apresentar pior classificação (APA, 

2020). 
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Este Índice é disponibilizado diariamente pela APA, sendo obtido com base em informação recolhida pelas 

Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR). Têm de se verificar os seguintes 

requisitos mínimos para que se possa estabelecer um Índice por estação (APA, 2010): 

• Existir pelo menos um monitor para os poluentes NO2, O3 e PM10 na zona/aglomeração objecto 

de cálculo do Índice. Não é obrigatório a medição de CO e SO2 para o cálculo do índice. No 

entanto, as concentrações são contabilizadas caso sejam medidas; 

• Existir, para cada poluente, pelo menos 75% de dados válidos relativos a um dado dia – índice 

definitivo. Para os poluentes NO2, CO, O3 e SO2, dado que a base de cálculo são concentrações 

máximas horárias, terão que existir, diariamente, um mínimo de 18 dados válidos. Para as 

PM10 deverão existir no mínimo 13 valores, não devendo existir intervalos superiores a 6 horas 

sem medição. 

Apresenta-se na Figura 4.6.1 o histórico anual do Índice de Qualidade do Ar relativo a 2007, para a área de 

influência da Estação de “Cerro”. Como se pode verificar pelo gráfico, a qualidade do ar no Algarve foi 

considerada ”boa” na maioria dos dias para os quais foi possível calcular o Índice de Qualidade do Ar (64 

dias, ou seja 81%), como “média” para 15% desses dias e “muito boa” em apenas 4% deles.  
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Fonte: APA (2010) 

Figura 4.6.1 – Índice de Qualidade do Ar para o Algarve em 2007 

 

4.6.5.2 Campanha de avaliação das concentrações de NO2, SO2 e O3 

Com o objectivo de constituir um elemento de suporte para a “Avaliação Preliminar da Qualidade do Ar em 

Portugal”, tendo em vista o cumprimento do Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Julho, foram desenvolvidas, 

pelo Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa, no âmbito de protocolo de colaboração com a Direcção Geral do Ambiente 

do Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território, campanhas de medição das concentrações de 

fundo (sem influência directa de tráfego ou de indústria3) de dióxido de azoto (NO2), dióxido de enxofre 

(SO2) e ozono (O3), a nível nacional. Recorreu-se, para o efeito, à utilização do método de amostragem por 

difusão passiva (tubos de difusão), numa malha sistemática de 20 por 20 km (UNL/FCT/DCEA & 

MAOT/DGA, 2001a e b). 

As campanhas pretenderam retractar as concentrações dos poluentes no período mais quente, Verão 

(1ª campanha) e no período mais frio, Inverno (2ª campanha, que na prática ocorreu já na Primavera), 

tendo sido utilizado um período de amostragem (período de exposição de cada tubo) de uma semana. 

A 1ª e a 2ª campanha foram realizadas para o Continente e Regiões Autónomas, em Julho de 2000 e Maio 

de 2001, considerando como localização preliminar do ponto de amostragem o centróide de cada uma das 

quadrículas da malha de amostragem. De forma a confirmar os resultados das campanhas anteriores para 

o ozono, foi realizada uma 3ª campanha, recorrendo a uma malha sistemática de 40 por 40 km, em Junho 

de 2001, nas Regiões Norte, Algarve e interior do País. 

                                            

3 Critérios EUROAIRNET para estações de fundo: (i) afastamento a grandes fontes emissoras, como centrais termoeléctricas, 

auto-estradas e cidades, de pelo menos 3 km; (ii) afastamento mínimo de 100 m de pequenas fontes poluentes, como 

aquecimentos domésticos e vias com mais de 50 veículos por dia e de 500 m de vias até 500 veículos por dia. 
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Os pontos de amostragem mais próximos da área de estudo correspondem aos centróides das quadrículas 

228 e 235. Os resultados das medições feitas são apresentados no quadro seguinte. 

Quadro 4.6.7 – Resultados das campanhas de avaliação das concentrações de NO2, SO2 e O3 nos pontos de 

amostragem mais próximos da área de estudo 

Ponto de 
Amostragem 

(localidade 
próxima) 

Localização NO2 

(µg/m3) 
SO2 

(µg/m3) 
O3 

(µg/m3) 

29T UTM 
Altitude 

(m) 
1ª 

camp. 

2ª 

camp. 
1ª camp. 

2ª 

camp. 

1ª 

camp. 

2ª 

camp. 

3ª camp. 

(interior) 

228 (Guerreiros do 
Rio) 

637 979 4 135 547 44 2,8 < 1 3,0 < 1,3 84,9 107,5 - 

235 (VRSA) 640 167 4 116 106 44 1,5 2,9 2,4 < 1,3 95,4 135,5 - 

Fonte: UNL/FCT/DCEA & MAOT/DGA (2001a e b) 

Embora estes dados não possam ser directamente comparados com os valores limite impostos pela 

legislação vigente, uma vez que não correspondem aos mesmos períodos de referência e face às 

limitações do método de monitorização utilizado, pode concluir-se, com as devidas ressalvas, que as 

concentrações de NO2 e SO2 e O3 registadas nestas campanhas cumprem o regime geral da gestão da 

qualidade do ar. Salienta-se, no entanto, que a concentração de ozono na segunda campanha em VRSA 

(ponto 235) ultrapassou o valor alvo para 2010 para protecção da saúde humana em 15,5 μg/m3. 

 

4.6.6. Síntese 

Na área de intervenção, não foram identificadas fontes poluentes significativas, dadas as suas 

características marcadamente rurais. De facto, as únicas fontes de poluição atmosférica permanentes 

estão relacionadas com o tráfego rodoviário que circula nas vias rodoviárias existentes na envolvente, 

nomeadamente no IC27, na EN 122 e na EM 1131, e com a circulação esporádica de embarcações no 

Guadiana. 

Os principais receptores sensíveis identificados são as povoações próximas da área de estudo, tais como o 

Azinhal e Almada de Ouro, em território nacional, e uma habitação isolada e o povoado de Santa Clara, na 

margem espanhola. 

De um modo geral, as concentrações dos poluentes atmosféricos analisados cumprem os limites legais 

estabelecidos nos Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril e n.º 320/2003, de 20 de Dezembro. Pode-se, 

assim concluir, com as devidas ressalvas dado o distanciamento da Estação de referência à área de 

estudo, que a qualidade do ar na zona de influência do projecto será de uma forma geral boa, não 
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apresentando problemas de maior, à excepção de excedências muito pontuais nas concentrações de 

ozono troposférico e de partículas em suspensão (sem contudo ser ultrapassado o número de excedências 

permitidas). O Índice de Qualidade do Ar para o Algarve em 2007 obteve a classificação de “bom” para a 

maioria dos dias para os quais foi possível o seu cálculo (64 dias de um total de 79 dias calculados). 

As campanhas de avaliação das concentrações de fundo de NO2, SO2 e O3 em Portugal, desenvolvidas 

entre Julho de 2000 e Junho de 2001 (UNL/FCT/DCEA & MAOT/DGA, 2001a e 2001b), permitiram confirmar 

que nos pontos de amostragem mais próximos da área de estudo as concentrações de NO2, SO2 e O3 

cumprem o regime geral da gestão da qualidade do ar. 

 

4.6.7. Evolução da situação de referência na ausência do projecto 

Tendo em conta as propostas definidas no Plano de Pormenor da Quinta das Choças e o EIA do 

empreendimento Almada de Ouro – Golf & Country Club, prevê-se a concretização de um complexo 

residencial/turístico, campos de golfe e das respectivas acessibilidades na envolvente da área em estudo, 

causando alterações dos actuais usos do solo e introduzindo na zona novas fontes de poluição 

atmosférica. No entanto, não será de esperar que os valores limite previstos na legislação sejam 

ultrapassados. Assim a evolução prevista para a situação de referência não corresponde a uma alteração 

relevante na qualidade do ar local. 

Considerando a não implementação das intervenções previstas no PP da Quinta das Choças e do EIA do 

empreendimento Almada de Ouro – Golf & Country Club, mantém-se os usos do solo dominantes na zona 

(agrícola/florestal) pelo que a qualidade do ar deverá manter-se em relação à actualidade, isto é, com 

níveis de concentração dos principais poluentes abaixo dos valores limite previstos na legislação, com 

excepção, eventualmente, do ozono. 

 

4.7. Ambiente sonoro 

4.7.1. Introdução 

O presente capítulo tem como objectivo a caracterização da qualidade do ambiente sonoro na área de 

intervenção do Projecto em estudo e na sua vizinhança. 
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A poluição sonora representa actualmente um dos principais factores de degradação da qualidade de vida 

e de bem-estar das populações. Esta degradação traduz-se no decréscimo do conforto acústico e em 

efeitos a nível da saúde, com o potencial aparecimento de problemas auditivos (desde a fadiga até ao 

trauma), psíquicos (stress e irritabilidade), fisiológicos (perturbação do sono) e efeitos negativos no 

trabalho (afectação da capacidade de concentração). 

O nível sonoro de referência de um determinado local pode ser definido como o ruído ambiente existente 

antes da introdução de uma nova perturbação acústica temporária ou permanente (“ruído inicial”, 

segundo a definição da NP 1730). 

Neste contexto, a caracterização da situação de referência para o presente descritor baseou-se numa 

campanha de medições in situ dos níveis sonoros actuais na área de implantação do projecto e sua 

envolvente, de acordo com a normalização aplicável, nomeadamente o Regulamento Geral do Ruído, 

aprovado pelo Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro (alterado pela Declaração de Rectificação 

n.º 18/2007, de 16 de Março, e pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto) e a Norma Portuguesa NP 

1730 (“Acústica. Descrição e medição do ruído ambiente.”). As medições efectuadas tiveram como 

objectivo caracterizar a situação actual junto dos principais receptores sensíveis. 

Foi contactada a Câmara Municipal de Castro Marim, que informou sobre a não existência de mapas de 

ruído que caracterizem a situação de referência do Concelho à luz da legislação actual em vigor em 

matéria de ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro). 

 

4.7.2. Enquadramento legal 

O Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, tem como 

principal objectivo a salvaguarda da saúde e do bem-estar das populações. Em função deste objectivo 

define, em termos de planeamento territorial, a classificação de zonas sensíveis e zonas mistas, bem como 

os respectivos limites de exposição (Quadro 4.7.1). 

Este zonamento é da competência dos municípios, através dos instrumentos de planeamento, devendo a 

edilidade garantir o cumprimento dos valores-limite de exposição sonora definidos na lei, conforme a 

classificação adoptada. 
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Quadro 4.7.1 – Limites de exposição sonora segundo o Regulamento Geral do Ruído 

Zonas Sensíveis Zonas Mistas 

Áreas vocacionadas para usos habitacionais, 

existentes ou previstos, bem como escolas, hospitais 

ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou 

previstos, podendo conter pequenas unidades de 

comércio e de serviços destinadas a servir a população 

local, tais com cafés e outros estabelecimentos de 

restauração, papelarias e outros estabelecimentos de 

comércio tradicional, sem funcionamento no período 

nocturno. 

Limites de Exposição 

Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A) 

Área cuja ocupação seja afecta a outros usos, existentes 

ou previstos, para além dos referidos na definição de zona 

sensível. 

 

 

 

 

 

 

Limites de Exposição 

Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A) 

Fonte: Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro (art. 3º, alíneas j, p, v e x) 
Nota: Lden = indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (“período diurno”: 7-20h;  ”período do entardecer”: 20-23h; 
“período nocturno: 23-7h) 

Segundo o n.º 3 do artigo 11.º do RGR, “até à classificação das zonas sensíveis e mistas (…), para efeitos 

de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis os valores limite de Lden 

igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A)”. 

Para a caracterização do ambiente sonoro local é utilizado o “indicador de ruído diurno-entardecer-

nocturno” (Lden), que é dado pela seguinte expressão: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ++

×+×+×= 10
10Ln

10
5Le

10
Ld

1081031013
24

1
10.logLden                                                                                        

em que, 

Ld (ou Lday) – indicador de ruído diurno (período de referência das 7 às 20h) 

Le (ou Levening) – indicador de ruído entardecer (período de referência das 20 às 23h) 

Ln (ou Lnight) – indicador de ruído nocturno (período de referência das 23 às 7h) 

O RGR define ainda critérios de avaliação da incomodidade provocada por actividades ruidosas 

permanentes e no licenciamento e autorização de actividades ruidosas temporárias, bem como a 

necessidade de controlos preventivos. Como critério de incomodidade para actividades ruidosas 

permanentes o mesmo diploma considera, de acordo com a alínea b do ponto 1 do artigo 13º do mesmo 

diploma, consideradas as correcções indicadas no respectivo anexo I: 
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• LAeq (r.a.p.4) – LAeq (r.r.5) ≤ 5 dB(A), no período diurno; 

• LAeq (r.a.p.) – LAeq (r.r.) ≤ 4 dB(A), no período do entardecer; 

• LAeq (r.a.p.) – LAeq (r.r.) ≤ 3 dB(A), no período nocturno. 

Segundo o ponto 5 do artigo 13º, o critério de incomodidade (alínea b) do ponto 1 do artigo 13º) não se 

aplica, em qualquer dos períodos de referência, para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no 

exterior igual ou inferior a 45 dB(A). 

O exercício de actividades ruidosas temporárias, tais como obras de construção civil, é proibido na 

proximidade de (artigo 14º do RGR): 

Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 

horas; 

Escolas, durante o respectivo horário de funcionamento; 

Hospitais ou estabelecimentos similares. 

Segundo o n.º 1 do artigo 15º do RGR, o exercício de actividades ruidosas temporárias pode ser 

autorizado, em casos excepcionais e devidamente justificados, mediante emissão de licença especial de 

ruído pelo respectivo município, que fixa as condições de exercício da actividade. Segundo o n.º 5 do 

mesmo artigo, a licença especial de ruído, quando emitida por um período superior a um mês, fica 

condicionada ao respeito nos receptores sensíveis do valor limite do indicador LAeq do ruído ambiente 

exterior de 60 dB(A) no período do entardecer e de 55 dB(A) no período nocturno. 

 

4.7.3. Identificação de receptores sensíveis 

A identificação de receptores constitui o passo inicial da metodologia de avaliação de impactes no 

ambiente sonoro. Entende-se por receptor a presença de determinada ocupação do solo que possa ser 

afectada pelas emissões sonoras da actividade em análise. A principal preocupação é, no entanto, a 

presença de ocupação humana sensível, isto é, de locais onde habitem ou permaneçam pessoas. Segundo 

o RGR (artigo 3º) é entendido como receptor sensível “(…) o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou 

similar ou espaço de lazer, com utilização humana”. 

                                            

4 r.a.p. – ruído da actividade permanente 
5 r.r. – ruído residual 
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Na área de implementação do projecto não existem nem receptores sensíveis nem fontes de ruído não 

naturais a assinalar. A área a intervencionar é predominantemente rural e natural, sendo o ruído ambiente 

sobretudo função de condições naturais (condições atmosféricas, animais, entre outros). A circulação de 

embarcações ao longo do Guadiana, de frequência muito reduzida, contraste com a globalidade das fontes 

sonoras neste local. 

Os receptores sensíveis na vizinhança próxima correspondem, em território nacional, às povoações de 

Azinhal, cerca de 2,5 km (em linha recta) a sudoeste da área de estudo, e de Almada de Ouro, a 

aproximadamente 2,7 km (em linha recta) para noroeste. Em território espanhol há a assinalar um edifício 

possivelmente habitacional (não confirmado) na margem espanhola, praticamente em frente à área de 

intervenção (cerca de 500 m) e a pequena povoação ribeirinha de Santa Clara (aproximadamente 2,2 km a 

Nordeste). De entre os receptores sensíveis identificados, atendendo à distância relativa dos vários 

povoados à área de intervenção e aos percursos onde se prevê a circulação de veículos pesados afectos à 

obra, será dada particular atenção à caracterização do ambiente sonoro de Azinhal. 

As fontes de ruído existentes na povoação de Azinhal não são susceptíveis de afectar significativamente o 

ambiente sonoro. De facto, as únicas fontes sonoras dignas de reparo estão relacionadas com o tráfego 

rodoviário que circula nas vias que atravessam a povoação ou existentes na sua envolvente, 

nomeadamente na EN 122 e no CM 1131 e com as actividades económicas locais (cafés, construção civil). 

Contudo, importa considerar que com a construção do empreendimento Almada de Ouro Golf & Country 

Club, um projecto de urbanização de tipo residencial/turístico (aldeamentos e apartamentos turísticos), 

com zonas de equipamento (complexo desportivo, comércio e serviços) e com campo de golfe, ocorrerá 

um incremento significativo dos níveis sonoros deste local, constituindo uma fonte de ruído adicional. Esta 

no entanto prevista no PP da Quinta das Choças a construção de uma variante a esta localidade que dará 

acesso directo ao empreendimento, evitando o atravessamento da mesma.  

De acordo com informação prestada pela autarquia de Castro Marim estão ainda por definir os limites das 

zonas sensíveis e mistas. Nestas condições, e para efeitos práticos da análise dos indicadores calculados, 

aplica-se o disposto no n.º 3 do artigo 11º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 
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4.7.4. Caracterização do ambiente sonoro local 

4.7.4.1. Metodologia e locais de amostragem 

No âmbito do presente estudo efectuou-se, nos dias 11 e 12 de Fevereiro de 2010, uma campanha de 

medição in situ dos níveis sonoros com o objectivo de caracterizar as condições acústicas actuais. Foram 

medidos os níveis de emissão sonora em dois pontos (Desenho 4.7.1 – Volume II): 

• R1: Zona de intervenção (Fotografia 4.7.2 – Volume II); 

• R2: Centro da povoação do Azinhal, junto à EN 122 (Fotografia 4.7.1 – Volume II). 

As medições foram efectuadas nos períodos diurno, entardecer e nocturno, utilizando um sonómetro 

integrador de precisão, modelo 2260 Observer, da marca Brüel & Kjær e um calibrador acústico tipo 4231 

da mesma marca, devidamente homologado e calibrado. Foram seguidas as orientações constantes da 

normalização aplicável (NP 1730) para medições do ruído ambiente. 

A caracterização do ambiente sonoro na zona de intervenção foi realizada recorrendo à medição do nível 

sonoro contínuo equivalente, LAeq (avaliado em dB(A), em ponderação temporal Fast). 

A duração dos ensaios foi a suficiente para permitir a estabilização dos valores de LAeq, com uma duração 

mínima de 30 minutos. 

As condições meteorológicas no dia 11 de Fevereiro de 2010 foram favoráveis à realização das medições, 

que ocorreram em situação de céu pouco nublado, temperatura do ar entre os 10°C (período nocturno) e 

os 19°C (período diurno) e vento geralmente fraco (<10 km/h, frequentemente nulo na generalidade dos 

períodos, exceptuando o período diurno, onde se registaram algumas rajadas). Já no dia 12 de Fevereiro 

registou-se a ocorrência de precipitação que se reflectiu nos níveis sonoros medidos, com a temperatura a 

descer aos 7°C durante o dia. 

 

4.7.4.3. Resultados e discussão 

Nos Quadros 4.7.2 (período diurno), 4.7.3 (período do entardecer) e 4.7.4 (período nocturno) apresenta-se 

uma síntese dos resultados obtidos na campanha de medição dos níveis sonoros (LAeq), bem como as 

condições meteorológicas e as principais fontes de emissão sonora. 
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Quadro 4.7.2 – Indicador de ruído diurno (Ld) 

Local LAeq 
Vento 

(km/h) 

T 

(ºC) 
Principais fontes sonoras 

R1 – Zona de intervenção 31,4 <10 15 

Vento e escoamento do rio Guadiana como 

fontes permanentes e animais esporadicamente 

(aves e ovelhas) 

R2 – Centro da povoação de Azinhal* 50,1 <10 7 
Chuva como fonte permanente e tráfego local 

esporádico (EN 122 e arruamentos locais) 

Quadro 4.7.3 – Indicador de ruído diurno (Le) 

Local LAeq 
Vento 

(km/h) 

T 

(ºC) 
Principais fontes sonoras 

R1 – Zona de intervenção 25,7 <1 11 
Escoamento do rio Guadiana (permanente) e 

animais esporadicamente (cão, ovelhas) 

R2 – Centro da povoação de Azinhal 36,7 <2 13 Tráfego muito esporádico na EN 122 

Quadro 4.7.4 – Indicador de ruído diurno (Ln) 

Local LAeq 
Vento 

(km/h) 

T 

(ºC) 
Principais fontes sonoras 

R1 – Zona de intervenção 22,1 <1 8 
Água do rio Guadiana (permanente) e animais 

esporadicamente (rãs e grilos) 

R2 – Centro da povoação de Azinhal 26,0 <2 10 Tráfego muito esporádico na EN 122 

No quadro que se segue apresentam-se os valores calculados para o indicador Lden (diurno-entardecer-

nocturno – ver sub-capítulo 4.7.2) e os valores medidos para o indicador Ln (nocturno), cujos resultados 

serão de seguida comparados com o Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, e discutidos com base nas 

principias fontes de emissão sonora assinaladas na data das medições, assim como nos receptores 

sensíveis existentes no local. 
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Quadro 4.7.5 – Valores calculados para os indicadores Lden e Ln 

Local 
Medições [dB(A)] Limites legais6 [dB(A)] 

Lden Ln Lden Ln 

R1 – Zona de intervenção 31,6 22,1 
63 53 

R2 – Centro da povoação de Azinhal 47,7 26,0 

Os valores mais elevados registados na povoação do Azinhal (ponto R1) condizem com o carácter mais 

perturbado deste local em comparação com a zona de intervenção, contribuindo para tal o tráfego 

rodoviário esporádico e a actividade geral da povoação, fontes de emissão sonora inexistentes na área de 

implantação do projecto. 

Da análise dos indicadores para cada um dos pontos de medição verifica-se que: 

• R1 (zona de intervenção) – os valores obtidos tanto para o indicador Lden (diurno-

entardecer-nocturno) como para o indicador Ln (nocturno), 31,6 e 22,1 dB(A), 

respectivamente, estão situados muito abaixo do limite imposto legalmente para zonas 

ainda sem classificação [63 e 53 dB(A)]. As fontes de ruído predominantes neste local são o 

vento e o escoamento do rio Guadiana, o que se traduz em níveis sonoros muito reduzidos; 

• R2 (centro de Azinhal) – embora os níveis sonoros do período diurno tenham sido medidos 

em condições meteorológicas adversas (chuva durante a amanhã de dia 12 de Fevereiro) o 

limite imposto em zonas ainda sem classificação para o indicador não foi, ainda assim, 

ultrapassado Lden [47,7 dB(A)]. No respeitante aos níveis sonoros em período nocturno 

[26,0 dB(A)], situam-se muito abaixo do limite estabelecido por lei, o que se relaciona com a 

acalmia verificada neste período, sobretudo devida à quase ausência de circulação de 

veículos automóveis. 

Verifica-se pois que se tratam de locais muito pouco perturbadas do ponto de vista acústico, cumprindo 

inclusivamente os limites mais exigentes do RGR (zonas sensíveis).  

 

                                            

6 Limite imposto legalmente para zonas ainda sem classificação [63 e 53 dB(A)] Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 
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4.7.5. Síntese 

De forma a caracterizar o ambiente sonoro de referência e, posteriormente, conseguir perceber a 

afectação que o projecto provocará neste local, foi realizada uma campanha de medição in situ dos níveis 

sonoros actuais na área do projecto e na envolvente próxima. Nesta análise foi considerada a área de 

implantação do projecto, predominantemente rural e natural, sendo o ruído ambiente sobretudo função de 

condições naturais, e os receptores sensíveis actualmente existentes na vizinhança (povoação do Azinhal, 

que poderá vir a ser afectada pelo tráfego afecto à obra). 

Não foi ainda definido o zonamento acústico para 0 Concelho de Castro Marim, ao abrigo do Regulamento 

Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro). Nestas condições, e para efeitos da avaliação do 

cumprimento dos valores limite de exposição na área de intervenção, aplicam-se actualmente os seguintes 

limites: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A). 

Por análise dos níveis sonoros obtidos para o indicador Lden (diurno-entardecer-nocturno) e Ln (nocturno) 

conclui-se que estes se situam, para qualquer um dos pontos de medição, muito abaixo dos níveis legais 

estabelecidos para zonas sem classificação. Os níveis relativamente mais acentuados registados em 

Azinhal para o indicador Lden estão relacionados com a actividade geral da povoação, com o tráfego local 

esporádico ao longo da EN 122 e do CM 1131, que atravessam esta povoação. 

 

4.7.6. Evolução da situação de referência na ausência do projecto 

De acordo com o EIA do empreendimento (IMPACTO 2000, 1992) e do campo de golfe Almada de Ouro Golf & 

Country Club (ECOSSISTEMA & IBERBIO, 2002) e as propostas definidas no PP da Quinta das Choças, existirá 

uma alteração significativa dos actuais usos do solo verificando-se, simultaneamente, a existência de 

novas fontes de ruído e de novos receptores. Tendo em conta os objectivos do empreendimento e o tipo 

de ocupação prevista (zona residencial/turística com comércio e serviços) espera-se que mesmo sem a 

implementação do ancoradouro a nova “situação” acústica se mantenha dentro dos intervalos definidos 

na legislação para zonas ainda sem zonamento acústico ou zonas mistas (futura classificação mais 

provável). 
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4.8. Ecologia 

4.8.1. Introdução 

O projecto em análise tem como objectivo a realização de um ancoradouro no rio Guadiana numa área 

adjacente ao estuário de Castro Marim. Este projecto apresenta várias acções potencialmente geradoras 

de impacte sobre a componente ecológica da área de estudo, nomeadamente dragagens e escavações. 

Neste sentido, o objectivo do presente descritor é a caracterização das comunidades florísticas e 

faunísticas presentes na área de estudo, susceptíveis de serem afectadas pelas acções do projecto. A 

presente caracterização é alargada às áreas envolventes, nos casos em que se justifica uma perspectiva 

de enquadramento e continuidade dos habitats. 

Em particular são listadas as espécies vegetais prioritárias e RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, 

Ameaçadas ou em Perigo de Extinção), e identificadas as espécies animais com estatuto de protecção de 

acordo com os vários diplomas de conservação da natureza, conjuntamente com a caracterização dos 

habitats. Com base nesta caracterização será possível identificar e avaliar os impactes decorrentes do 

projecto sobre a componente ecológica da área de estudo e da área envolvente, e propor medidas de 

minimização ou compensação dos impactes identificados. 

Tratando-se o presente estudo da reformulação de um EIA anterior (NEMUS & CONSULMAR, 2006, aditado 

em 2007), a metodologia adoptada para esta caracterização consistiu na consulta dos estudos efectuados 

no âmbito da realização daquele documento, complementada com os trabalhos de campo desenvolvidos 

numa fase posterior e actualizada com novos elementos bibliográficos disponíveis para a área. 

Procede-se nos pontos seguintes à caracterização ecológica da área de estudo, incidindo em particular 

nos grupos biológicos potencialmente mais afectados pelo projecto, nomeadamente: 

• Flora e Vegetação; 

• Macrofauna bentónica; 

• Ictiofauna; 

• Herpetofauna; 

• Avifauna; 

• Mamofauna. 

A análise a efectuar terá em conta que a área de intervenção é uma área sensível, estando classificada ao 

abrigo da Directiva Habitats como Sítio “Guadiana” (Sítio PTCON0036, 1ª Fase da Lista Nacional de Sítios, 
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto), posteriormente reconhecido como SIC 

pela Portaria n.º 829/2007, de 1 de Agosto. 

SIC “Guadiana” (PTCON0036) 

Incluído na 1ª Fase da Lista Nacional de Sítios (Resolução do Conselho de Ministros nº 142/97), e 

posteriormente reconhecido como SIC (Portaria n.º 829/2007, de 1 de Agosto), esta área classificada foi 

criada com o propósito de preservar os seguintes habitats naturais do anexo I da Directa Habitats 

(92/42/CEE, transposta pelo Decreto-lei n.º  140/99, com as modificações introduzidas pelo Decreto-

Lei n.º 49/2005): 

• 3120 – Águas oligotróficas muito pouco mineralizadas em solos geralmente arenosos do 

oeste mediterrânico com Isoetes spp. 

• 3150 – Lagos eutróficos naturais com vegetação do tipo Magnopotamion ou da 

Hydrocharition; 

• 3170 – Charcos temporários mediterrânicos – habitat prioritário; 

• 3260 – Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion fluitantis e 

da Callitricho-Batrachion; 

• 3280 – Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion com cortinas 

arbóreas ribeirinhas de Salix e Populus alba; 

• 3290 – Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion;  

• 5210 – Matagais arborescentes de Juniperus spp.; 

• 5330 – Matos termomediterrânicos pré-desérticos; 

• 6160 – Prados oro-ibéricos de Festuca indigesta; 

• 6220 – Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea - habitat prioritário;  

• 6310 – Montados de Quercus spp. de folha perene; 

• 6420 – Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion; 

• 8220 – Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica; 

• 9240 – Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis; 

• 92A0 – Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba; 

• 92D0 – Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerion-Tamaricetea e Securinegion 

tinctoriae); 

• 9320 – Florestas de Olea e Ceratonia; 

• 9340 – Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia; 

• 9560 – Florestas endémicas de Juniperus spp. - habitat prioritário. 
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O SIC “Guadiana” (PTCON0036) tem também o objectivo de preservar as seguintes espécies de flora e de 

fauna contidas no anexo II da Directiva Habitats: 

• Flora 

- Festuca duriotagana; 

- Marsilea batardae; 

- Salix salvifloia ssp. australis. 

• Fauna 

- Coenagrion mercuriale; 

- Oxygastra curtisii; 

- Unio crassus; 

- Alosa alosa; 

- Alosa fallax; 

- Anaecypris hispanica; 

- Barbus comizo; 

- Chondrostoma willkommii (Pseudochondrostoma willkommii); 

- Petromyzon marinus; 

- Rutilus alburnoides (Squalius alburnoides); 

- Rutilus lemmingii (Iberochondrostoma lemmingii); 

- Emys orbicularis; 

- Mauremys leprosa; 

- Lutra lutra; 

- Lynx pardinus; 

- Miniopterus schreibersi; 

- Myotis myotis; 

- Rhinolophus ferrumequinum; 

- Rhinolophus hipposideros; 

- Rhinolophus mehelyi. 

Entre parêntesis consta a denominação actual das espécies que sofreram reestruturação em termos de 

género. 
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4.8.2. Caracterização dos habitats  

A caracterização dos habitats consiste na identificação das diversas comunidades vegetais e grupos 

faunísticos que os compõem.  

Segundo os estudos complementares realizados no meio terrestre e na zona intertidal da área de 

influência do projecto, incidentes sobre os habitats e comunidades biológicas relevantes do ponto de vista 

da conservação, foi possível confirmar a ocorrência dos macro-habitats identificados no EIA anterior 

(NEMUS & CONSULMAR, 2006). Estas unidades encontram-se representadas na Carta de Habitats 

(Desenho 4.8.1, Vol. II). 

Nos casos apropriados faz-se a correspondência entre estes macro-habitats e os habitats naturais e semi-

naturais protegidos pela legislação nacional e comunitária, nomeadamente os integrados no Anexo I da 

Directiva Habitats. 

Quadro 4.8.1 – Habitats da área de intervenção (com indicação dos habitats listados na Directiva Habitats) 

Habitat 

Estuário 

Faixa intertidal – lodaçais 

• Lodaçais e areais a descoberto na maré 

baixa – 1140 (Dir. Habitats) 

Sapal 

Tamargal 

• Galerias e matos ribeirinhos meridionais 

(Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) 

– 92D0 (Dir. Habitats) 

Prados 

Matos 

Áreas artificializadas – Caminhos 

Procede-se seguidamente à caracterização qualitativa dos habitats identificados na área de estudo, 

avaliando-se por último, para cada habitat, a sua importância ecológica e conservacionista relativa para a 

flora e a fauna. 
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Estuário 

O principal habitat sobre o qual vão ocorrer intervenções afectas ao projecto. Aos biótopos estuarinos 

estão associadas comunidades vegetais e animais muito diversificadas, adaptadas à variabilidade do grau 

de salinidade característico deste meio.  

A este habitat associam-se outros intrinsecamente, alguns dos quais contemplados na Directiva Habitats, 

como é exemplo o habitat referido seguidamente. 

Lodaçais 

A faixa intertidal de lodaçais a descoberto na maré baixa constitui o habitat de interesse comunitário: sub-

tipo 1140pt1 – Lodaçais e areias desprovidos de vegetação vascular, listado na Directiva Habitats. Trata-se 

de uma plataforma que ocupa toda a frente ribeirinha da área de intervenção, com uma largura 

aproximada de quatro metros (variável entre três e cinco metros), constituída por sedimentos finos não 

consolidados. Contacta interiormente com as comunidades de gramíneas de Spartina spp. (as mais 

externas, periodicamente submersas) e, caracteristicamente, constitui um local de alimentação para a 

avifauna devido à presença de povoamentos de invertebrados. 

Sapal 

As zonas de águas calmas e reduzido fluxo das marés favorecem a acumulação de depósitos e sedimentos 

que dão origem aos bancos vasosos, nos quais se instala a vegetação. Os sapais constituem importantes 

zonas de transição entre o meio terrestre e o meio marinho, dada a sua elevada produtividade, 

correlacionada com a complexa teia de mecanismos de retenção de elementos orgânicos e inorgânicos 

provenientes dos referidos meios, conjuntamente com a intensidade da radiação solar e da profundidade 

da água. 

A vegetação halófita possui em termos fisiológicos, mecanismos específicos que permitem a sua 

sobrevivência face às condições ambientais do meio onde ocorrem. Este facto origina uma composição 

florística característica e exclusiva destes ambientes com elevada concentração de sais (Cruz, 1986). 

O habitat classificado como sapal inclui uma faixa ribeirinha de 15 a 20 metros (em preia-mar), localizada 

interiormente aos lodaçais a descoberto na maré baixa, dominada por povoamentos de Spartina spp., 

muito densos, com coberturas próximas dos 100%. A vegetação integra-se predominantemente na classe 

Spartinetea maritimae, sendo as espécies dominantes as gramíneas invasoras Spartina versicolor e 
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Spartina densiflora (Fotografia 4.8.2 – Vol. II). Esta última forma extensas manchas monoespecíficas, 

chegando a atingir alturas na ordem dos 150 cm. 

De acordo com o Manual de Interpretação de Habitats da União Europeia (EC-DGE, 2003), estas formações 

constituem um sub-tipo (15.22) do habitat de interesse comunitário 1320 – Prados de Spartina (Spartinion 

maritimae). Todavia, a ficha deste habitat, constante do Plano Sectorial da Rede Natura 2000, 

explicitamente exclui estas formações, por considerar que “Spartina densiflora é um néofito invasor com 

origem na América do Sul” (ICNB, 2006a). Em termos fitossociológicos, apenas se considera integrada 

neste habitat a associação Spartinetum maritimae. Neste caso, a associação em presença na área de 

intervenção é Spartinetum densiflora (ambas se integram na classe Spartinetea maritimae), não tendo sido 

detectada a presença de Spartina maritima. Não sendo de excluir a possibilidade de ocorrência desta 

espécie na área de estudo, ela será sempre pontual ou em povoamentos de carácter fragmentário, pelo 

que se optou por não considerar a ocorrência deste habitat de interesse comunitário. 

Na zona mais interior da faixa de sapal, os povoamentos de Spartina spp. tornam-se menos densos e 

menos altos, adquirindo um carácter mais esparso. Nesta área surgem outras espécies típicas de sapal e 

comunidades de matos halófilos que existem igualmente, como sob-coberto, na faixa, mais estreita, de 

tamargal. Esta zona do sapal inclui espécies típicas do habitat de interesse comunitário 1420 – Matos 

halófilos mediterrânicos e termoatlânticos (Sarcocornietea fruticosae), como Sarcocornia sp., Suaeda vera, 

Limonium ferulaceum, Limonium sp., Halimione portulacoides e Inula crithmoides. Todavia, o carácter 

marginal e fragmentário destes povoamentos, que coexistem com outras espécies, nomeadamente de 

juncáceas e gramíneas, dificulta a sua individualização como uma unidade própria. Acresce que a área 

total ocupada é relativamente reduzida, correspondendo apenas a uma pequena percentagem do habitat 

de sapal cartografado. Assim, apesar de se considerar que existem elementos típicos do habitat referido, 

este não é passível de ser delimitado e individualizado na área em estudo. 

Tamargal 

Na orla do sapal, mais interiormente em relação ao rio, desenvolve-se uma outra unidade: o tamargal 

(Fotografia 4.8.1 – Vol. II). O elemento dominante deste habitat são as comunidades de Tamarix africana 

que, apesar da área relativamente reduzida que ocupam e da similitude do sob-coberto face ao sapal mais 

próximo, se distinguem qualitativamente deste último pela existência de um estrato arbustivo alto que 

incrementa a capacidade de suporte do habitat, no que respeita às comunidades faunísticas (e.g. 

avifauna). Como elemento característico deste habitat é de salientar a presença da associação Polygono 

equisetiformis-Tamaricetum africanae (Classe Nerio-Tamaricetea). 
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De acordo com o Manual de Interpretação de Habitats da União Europeia (EC-DGE, 2003) as formações 

com Tamarix africana não são susceptíveis de se enquadrar no habitat de interesse comunitário 92D0 – 

Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae). Todavia, o Plano 

Sectorial da Rede Natura 2000 considera esta orientação de exclusão “inconsistente com a realidade 

ecológica”, tendo em conta a “presença constante desta espécie em praticamente todas as variantes do 

habitat” (ICNB, 2006b). Assim, atendendo as especificidades nacionais neste domínio, considera-se que 

as formações de Tamarix africana da área de intervenção se enquadram neste habitat de interesse 

comunitário, mais especificamente no seu sub-tipo 92D0pt1 – Bosques ou matagais dominados por 

Tamarix africana, T. mascatensis, T. gallica e/ou Nerium oleander, associados a águas doces. Deve no 

entanto assinalar-se o carácter marcadamente fragmentário deste habitat, a sua reduzida representação e 

a tendência de evolução registada. Com efeito, relativamente à caracterização efectuada no EIA anterior 

(NEMUS & CONSULMAR, 2006), importa registar uma redução significativa da área ocupada por este 

habitat (ver Carta de Habitats – Desenho 4.8.1, Vol. II). Durante os trabalhos de campo desenvolvidos no 

âmbito dos estudos adicionais de Biologia (NEMUS, 2008), foi possível confirmar a ocorrência de alguns 

vestígios de exemplares secos de Tamarix africana actualmente situados em áreas de sapal ocupadas 

totalmente por Spartina spp., e que corresponderiam a anteriores áreas de tamargal. 

Prados 

O núcleo central da área de intervenção é constituído por uma área de prados (Fotografias 3.2.3 – Vol. II), 

considerados habitats artificiais criados pelo Homem, não estando por isso listados na Directiva Habitats. 

A vegetação presente neste habitat inclui quase exclusivamente comunidades herbáceas que constituem 

etapas de degradação avançadas da vegetação original dessa área, sendo composto por espécies 

características de prados e arrelvados maioritariamente incluídas na classe Stellarietea media, 

Helianthemetea guttati e Artemisietea vulgaris. 

Surgem também espécies típicas de zonas com elevada disponibilidade de água que 

fitossociologicamente se incluem na classe Molinio - Arrhenatheretea (vegetação herbácea vivaz, que se 

desenvolve em solos húmidos, raramente submersos) de que são exemplo as espécies Cynodon dactylon, 

Plantago lanceolata e Dactylis glomerata. 

Estes habitats, onde dominam as comunidades vegetais herbáceas, albergam uma vegetação dominada 

por plantas anuais (terófitos) ou herbáceas vivazes, cosmopolitas, bem adaptadas a intervenções 

frequentes. São exemplos de taxa presentes: Piptatherum milliaceum (família Gramineae), Calendula 
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arvensis, Senecio spp., Chamaemelum mixtum e Carduus tenuiflorus (família Compositae), Oxalis pres-

caprae (família Oxalidaceae), Trifolium campestre e  Vicia spp. (família Leguminosae). 

A componente arbórea tem uma representação reduzida, observando-se alguns vestígios de um antigo 

olival com a presença dispersa de algumas oliveiras (Olea europaea var. europaea) e de outras árvores de 

fruto como figueiras (Ficus carica) e amendoeiras (Prunus dulcis). 

Matos 

As encostas envolventes no núcleo central de prados, são ocupadas por matos mediterrânicos (Fotografias 

4.2.2 e 4.9.1 – Vol. II) Este macro-habitat apresenta um estrato arbóreo pouco denso, embora 

diversificado, que inclui: Quercus rotundifolia, Olea europaea, Ceratonia siliqua, Pinus pinea, Ficus carica e 

Prunus dulcis. Estas árvores constituem na sua maioria elementos remanescentes, vestigiais, de florestas 

mediterrânicas – azinhal, zambujal/alfarrobal. Todavia, a densidade do copado que apresentam não é 

suficiente para considerar a existência deste tipo de habitats na actualidade. Não são igualmente 

cumpridos os requisitos para enquadramento no habitat 6310 – Montados de Quercus spp. de folha 

perene (ICNB, 2006c). 

O sob-coberto inclui-se maioritariamente na classe Cisto-Lavanduletea, que corresponde aos matos e 

estevais mediterrânicos, sendo dominantes as espécies Cistus ladanifer, Lavandula luisieri e Genista 

hirsuta. Todavia, as formações vegetais em presença não se enquadram em nenhum dos sub-tipos do 

habitat de interesse comunitário 5330 – Matos termomediterrânicos pré-desérticos (ICNB, 2006d).  

Áreas artificializadas 

Estas áreas resultam da ocupação humana e são completamente desprovidas dos seus valores naturais. O 

coberto vegetal, quando existente, corresponde a espécies de natureza ruderal, compostas 

maioritariamente por plantas herbáceas, terófitos ou hemicriptófitos pioneiros. Este tipo de vegetação 

surge representada a bordear os caminhos e não possui importância conservacionista. 

A composição faunística deste habitat tenderá a ser pouco diversificada, admitindo-se a ocorrência de 

espécies antropofílicas e de grande tolerância ecológica, como: Tarentola mauritanica (Osga), Carduelis 

carduelis (Pintassilgo) e Mus domesticus (Ratinho-caseiro). Todavia, face às áreas envolventes, admite-se 

a presença ocasional/acidental de espécies menos tolerantes. 
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Importância Ecológica dos Biótopos da Área de Estudo 

Segundo o estudo efectuado para toda a área do empreendimento Almada de Ouro (Impacto 2000, 1992), 

e mais tarde especificamente para a área afecta ao projecto (NEMUS & CONSULMAR, 2006; NEMUS, 2008), 

os habitats com maior sensibilidade e importância conservacionista incluem o estuário, os lodaçais, o 

sapal, o tamargal e os matos, face à sua importância ecológica. 

Presentemente e após consideração dos trabalhos desenvolvidos posteriormente àqueles estudos, no que 

respeita ao meio terrestre, a construção do ancoradouro afectará directamente dois habitats classificados, 

constantes do anexo I da Directiva Habitats, a saber: 

• 1140 - Lodaçais e areais a descoberto na maré baixa; 

• 92D0 - Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae). 

Deverá, naturalmente, também ser feita referência ao próprio corpo estuarino, sobre o qual incidirão 

maioritariamente os impactes associados à implementação do projecto. 

Serão também afectados outros habitats, que apesar de não classificados, possuem interesse do ponto de 

vista ecológico e conservacionista. As comunidades de sapal são zonas sensíveis, detentoras de grande 

importância ecológica, face às funções que desempenham nos ecossistemas: promovem a 

descontaminação dos ecossistemas através da acumulação e retenção de metais pesados, actuam na 

estabilização das margens e estão entre os habitats mais produtivos da biosfera (Odum, 1971; Caçador et 

al, 1995). 

Nos matos, a conjugação da componente arbórea com o sobcoberto associado traduz-se num habitat 

importante do ponto de vista ecológico, que alberga inúmeras espécies florísticas e faunísticas. 

Os prados apresentam uma reduzida relevância do ponto de vista ecológico e conservacionista na área de 

intervenção, não se registando a ocorrência de valores florísticos ou faunísticos de especial relevo. 
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4.8.3. Comunidades vegetais terrestres 

4.8.3.1. Enquadramento fitogeográfico  

Do ponto de vista biogeográfico, Portugal situa-se no Reino Holártico, na Região Mediterrânica, na sub-

região Mediterrânica ocidental e na Superprovíncia Mediterrânico-Iberoatlântica (Costa et al., 1998). 

A área afecta ao projecto enquadra-se na Província Mediterrânica Ibérica Ocidental, no Sector Mariânico-

Monchiquense e no Superdistrito Aracenense (Costa et al., 1998, com as alterações introduzidas por Rivas-

Martinez et al., 2002). Bioclimaticamente, a área de estudo insere-se no piso Termomediterrânico seco.  

A série dos azinhais silicícolas termomediterrânicos Myrto communis-Querceto rotundifoliae é 

predominante neste Superdistrito, embora a paisagem se encontre dominada por etapas subseriais: o 

esteval termófilo Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi cistetosum monspeliensis e o espargueiral-

zambujal-carrascal Asparago albi-Rhamnetum oleoidis. Os sobreirais do Sanguisorbo-Quercetum suberis 

são menos frequentes e encontram-se nas zonas mais húmidas. As comunidades semi-nitrófilas rupícolas 

do leito rochoso de grandes rios Centauro ornatae-Festucetum duriotaganae (Festucion duriotaganae, 

Rumicetalia induratae, Phagnalo-Rumicetea) tem o seu óptimo biogeográfico nestes unidade (Costa et al., 

1998). 

 

4.8.3.2. Espécies protegidas, raras, endémicas ou ameaçadas  

As comunidades vegetais da área de intervenção, bem como as da sua envolvente próxima, apresentam 

uma biodiversidade considerável, embora a grande maioria das espécies sejam consideradas vulgares 

para a nossa Flora. Relativamente à ocorrência de espécies raras, endémicas, localizadas, ameaçadas ou 

em perigo de extinção – habitualmente designadas por espécies RELAPE, confirmou-se a ocorrência de 

dois endemismos ibéricos: Genista hirsuta ssp. hirsuta e Linaria amethystea ssp. amethystea. Foi 

igualmente confirmada a ocorrência de Lavandula luisieri, um endemismo europeu. 

Durante os trabalhos de campo efectuados não foi observada qualquer espécie protegida ao abrigo da 

Directiva Habitats (constante dos anexos B-II, B-IV ou B-V do Decreto-Lei n.º 49/2005). Em particular, não 

foi identificada nenhuma das espécies com ocorrência descrita para o SIC “Guadiana” (PTCON0036) (ICNB, 

2006e). 
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Conclui-se, deste modo, que a construção do ancoradouro não implicará a afectação de valores florísticos 

excepcionais. 

 

4.8.4. Flora e vegetação da área de estudo  

As comunidades vegetais são componentes essenciais dos ecossistemas e suporte da vida animal. No 

âmbito deste sub-capítulo são identificadas as espécies vegetais presentes na área de estudo, bem como 

os agrupamentos florísticos em que se englobam.  

 

4.8.4.1. Flora 

Elenco Florístico 

De forma a inventariar a flora da área de estudo foram realizados levantamentos florísticos nos habitats 

presentes de forma a representar adequadamente a flora e a vegetação da área de projecto. 

Nos levantamentos efectuados foram identificadas 58 espécies enquadradas em 26 famílias. Não foi 

possível identificar alguns exemplares até ao nível específico, pelo que nestes casos optou-se por 

designar somente o género. 

O elenco florístico é apresentado no Anexo I, Vol. III (Quadro I.1) e nele constam o nome da família, da 

espécie e o estatuto biogeográfico e/ou de protecção. 

Os resultados obtidos evidenciam o domínio das espécies mediterrânicas, o que se deve às características 

ambientais da área de estudo. Ocorrem também algumas espécies cosmopolitas, típicas de uma flora 

pioneira e resistente às intervenções observadas. 

 

4.8.4.2. Vegetação 

A caracterização da vegetação da área de estudo é efectuada no âmbito da fitossociologia e com base na 

bibliografia especializada sobre esta matéria.  
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A região em estudo abrange paisagens e habitats diversos sobre relevos mediamente acidentados e zonas 

de planície aluvionar. Nas zonas de maior relevo ocorrem os matos e nas planícies aluvionares estão 

presentes os sapais e os prados.  

As espécies dominantes incluem-se na classe fitossociológica Stellarietea media, que caracteriza as 

comunidades nitrofílicas de terófitos ou geófitos que surgem em áreas intervencionadas pelo homem, 

como as áreas agrícolas e as áreas urbanas. Esta vegetação compete com outros tipos de vegetação anual 

ou vivaz, possui uma grande adaptabilidade e uma distribuição cosmopolita (Costa et al., 1998).  

Observa-se a ocorrência de comunidades terofíticas pioneiras, bem adaptadas a solos oligotróficos 

consolidados durante a estação seca da ordem Helianthemetalia guttati. Esta ordem filia-se na classe 

Helianthemetea guttati de distribuição mediterrânica, euro-siberiana e saharo-arábica com preferência por 

zonas de climas secos e semi-áridos (Espírito-Santo et al., 1995). Conjuntamente, estão presentes algumas 

espécies que surgem normalmente em solos profundos e húmidos e que constituem os prados e juncais 

densos da classe Molinio-Arrhenatheretea ou a vegetação herbácea vivaz mediterrânica da classe 

Artemisietea vulgaris (Espírito-Santo et al., 1995; Costa et al., 1998). 

Dos azinhais com sobcoberto arbustivo observa-se a presença de espécies dominantes filiadas na ordem e 

na classe mediterrânicas Quercetalia ilicis e Quercetea ilicis. Estes agrupamentos correspondem aos 

bosques climácicos mediterrâneos, perenifólios ou marcescentes, existentes nos andares termo, meso e 

supramediterrânicos de ombroclima húmido a seco. Ocupam qualquer tipo de solo e apresentam uma 

ampla distribuição mediterrânica ocorrendo desde a subregião atlântica até à região saharo-arábica (Costa 

et al., 1998). 

Na área de projecto o grau de cobertura das árvores é baixo e o estrato arbustivo é dominado por espécies 

arbustivas da classe Cisto-Lavanduletea, ordem Lavanduletalia stoechadis. Estas comunidades arbustivas 

constituem uma etapa de degradação dos bosques e pré-bosques meso-oligotróficos, de sítios 

maioritariamente secos e engloba os estevais mediterrânicos com predomínio de nanofanerófitos e 

caméfitos dos géneros Cistus spp. e Lavandula spp. e da espécie Genista hirsuta. Estes elementos 

desenvolvem-se frequentemente em solos siliciosos erosionados ou imaturos da zona ocidental-

mediterrânica (Malato Beliz, 1990; Costa et al., 1998). 

No que se refere à vegetação de sapal, esta distribui-se normalmente por faixas, correspondentes a uma 

zonação correlacionada com as cotas alcançadas pelas marés. Na área estudada este facto não se verifica 

dado que a faixa de sapal têm a mesma altura ao longo da sua extensão, e corresponde a uma área de 

“Alto sapal”, com relativo grau de intervenção. 
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Nas áreas de sapal inventariadas regista-se a presença de Spartina densiflora e Spartina versicolor nas 

zonas mais junto ao rio, seguindo-se as espécies Sarcocornia sp., Suaeda vera, Limonium ferulaceum, 

Limonium sp., Halimione portulacoides e Inula crithmoides. Em termos fitossociológicos, a vegetação 

composta pelas gramíneas Spartina spp. inclui-se na associação Spartinetum densiflora, classe 

Spartinetea maritimae. Os caméfitos suculentos pertencem à classe fitossociológica Sarcocornietea 

fruticosae (Fotografia 4.8.2 – Vol. II). 

Numa faixa mais interna, a seguir ao sapal, regista-se a presença da classe Nerio-Tamaricetea, 

caracterizada pela presença do microfanerófito Tamarix africana (Fotografia 4.8.1 – Vol. II). 

A comunidades ruderais ocorrentes são compostas maioritariamente por plantas herbáceas, terófitos ou 

hemicriptófitos pioneiros, e integram-se maioritariamente na classe Stellarietea media. Este tipo de 

vegetação encontra-se representada, de um modo geral, em todos os biótopos com intervenção humana e 

compete com outros tipos de vegetação anual ou vivaz.  

 

4.8.5. Fauna 

No presente sub-capítulo são descritas as comunidades faunísticas potencialmente afectadas pelas 

acções de projecto. O projecto em análise, a construção de um ancoradouro, afectará directamente uma 

área de cerca de 2 ha. Não obstante, o enquadramento da área de estudo na área classificada SIC 

“Guadiana” (PTCON0036) justifica uma caracterização mais abrangente, que permita avaliar a área de 

estudo no contexto da sua envolvente territorial. 

Para o elenco das espécies ocorrentes foi efectuada a consulta dos trabalhos técnicos e estudos científicos 

realizados na área (Ecossistema & Iberbio, 2002; Universidade de Évora, 2003), a par de bibliografia 

especializada (Sánchez-Moyano et al., 2003; Reis, 2006; Ferrand de Almeida et al., 2001; Malkmus, 2004; 

Loureiro et al., 2008; Rogado, 2002; Collares-Pereira et al., 1998; Equipa Atlas, 2008; Mathias, 1999), 

indicadora da probabilidade de ocorrência de determinada espécie em função da sua distribuição no 

território continental e preferências ecológicas. Será sobre estas espécies que incidirá a avaliação dos 

impactes decorrentes das acções de projecto. 

De referir também são as duas deslocações ao terreno, desenvolvidas no âmbito do EIA anterior (NEMUS & 

CONSULMAR, 2006) e dos trabalhos adicionais de biologia efectuados posteriormente (NEMUS, 2008), 

que permitiram aferir e consolidar a informação recolhida através da consulta bibliográfica. 
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Considerando as características técnicas do projecto, os grupos faunísticos potencialmente mais afectados 

pela implementação do projecto serão os macroinvertebrados bentónicos, as quatro classes de 

vertebrados terrestres (Anfíbios, Répteis, Aves e Mamíferos) e a Ictiofauna. De seguida apresenta-se a 

caracterização da situação de referência para estes grupos animais.  

O único grupo faunístico para o qual se delineou uma metodologia de amostragem específica foi a 

macrofauna bentónica, por se considerar ser esta uma das componentes directamente mais afectada pelas 

acções do projecto. 

 

4.8.5.1. Macrofauna bentónica 

Os povoamentos macrobentónicos, pelo facto de serem compostos por organismos caracteristicamente 

pouco móveis, essencialmente sedentários, são particularmente susceptíveis às acções desenvolvidas no 

seu meio envolvente. 

Objectivos 

Com o intuito de avaliar a compatibilidade entre a implementação do projecto do Ancoradouro do “Almada 

de Ouro - Golf & Country Club” e a conservação dos habitats e ecossistemas fluviais, efectuou-se um 

estudo das comunidades macrobentónicas de um troço do rio que inclui a área de intervenção prevista 

(NEMUS, 2008, remetido para o Anexo I, Vol. III, Estudo 1). Desta forma, o protocolo adoptado sobre o 

meio aquático teve como principal objectivo: 

 Caracterizar as comunidades macrobentónicas da área afecta ao projecto e área envolvente, 

na situação actual de referência. 

Com a caracterização das comunidades macrobentónicas na situação actual procurou-se proceder ao 

estabelecimento de uma situação de referência antes de qualquer intervenção, num eventual processo de 

monitorização a desenvolver subsequentemente às obras. 

Metodologia 

Para efectuar a caracterização das comunidades de macrofauna bentónica da área foi implementada uma 

rede de seis estações de amostragem distribuídas ao longo de dois perfis transversais ao corredor fluvial 

(3 estações por cada perfil), compreendidos entre os limites montante e jusante da área de intervenção 

(Desenho 4.8.2, Vol. II). Foram registadas as coordenadas geográficas de cada ponto de amostragem.  
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A amostragem foi efectuada durante uma única campanha, que decorreu no dia 22 de Julho de 2008, e 

consistiu na recolha de amostras de sedimento em cada estação de amostragem (Fotografias 4.8.3 e 4.8.4 

– Vol. II). 

A recolha das amostras foi efectuada durante a baixa-mar, utilizando-se uma draga manejada a partir de 

uma embarcação ligeira. Procurou-se recolher cerca de 1 dm3 de sedimento por amostra, repetindo-se os 

lançamentos, se necessário, até perfazer tal volume. As amostras de sedimento recolhidas foram crivadas 

grosseiramente no mar, através de um balde com rede metálica de malha de 1 mm de dimensão. 

Seguidamente, as amostras foram acondicionadas em caixas de plásticas devidamente identificadas. 

No laboratório, o material recolhido foi conservado em álcool a 70° e corado com Rosa de Bengala. 

Posteriormente cada amostra foi submetida a uma nova crivagem através de um crivo de malha de 1 mm, 

sob um fluxo de água. Foi efectuada uma triagem fina dos organismos macrobentónicos, que foram 

armazenados em álcool a 70°. A identificação dos organismos triados foi efectuada com o auxílio de uma 

lupa estereoscópica Leica MZ6 e bibliografia especializada (Hayward & Ryland, 1995), até ao nível 

taxonómico mais baixo possível. 

No tratamento de dados, para cada estação de amostragem foram avaliadas a riqueza específica e a 

abundância, a par do índice de Shannon-Wiener, da equitabilidade, do índice de constância e do índice de 

dominância, parâmetros utilizados na caracterização dos povoamentos. É importante mencionar que o 

cálculo destes índices foi efectuado para cada grupo taxonómico e não para cada taxon em particular, 

dada a pouca representatividade observada em alguns dos taxa identificados.  

Optou-se pela utilização do índice de diversidade de Shannon-Wienner, pelo facto deste ser independente 

do tamanho da amostra. O facto da diversidade específica traduzir simultaneamente o número de espécies 

e a abundância de cada uma delas, poderia conduzir ao facto de povoamentos muito diferentes poderem 

apresentar a mesma diversidade, pelo que se achou conveniente calcular adicionalmente a equitabilidade, 

traduzida na relação entre a diversidade real e a diversidade máxima teórica, variando entre 0 e 1 (0 

quando a quase totalidade dos efectivos pertencer a uma só espécie e 1 quando todas as espécies 

estiverem igualmente representadas) (Pité, 1996). 

Em cada estação registou-se ainda o tipo de sedimento dominante e a profundidade a que foi efectivada a 

amostra. Este parâmetro foi obtido por sobreposição das coordenadas geográficas das estações de 

amostragem com o levantamento hidrográfico da área (Desenho 4.8.3, Vol. II). 
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Os povoamentos amostrados foram ainda avaliados de acordo com os grupos tróficos presentes: 

filtradores, detritívoros e predadores. 

Tendo-se procurado padronizar as amostragens pelo volume de sedimento recolhido ao invés do número 

de lançamentos efectuados, os dados de abundância e riqueza específica são apresentados sob a forma 

de número de indivíduos e número de taxa, por unidade de volume, respectivamente. 

Resultados 

No conjunto das seis amostras recolhidas foram identificados 21 taxa e um total de 450 indivíduos 

(Quadro I.2, Anexo I, Vol. III).  

Nalguns casos não foi possível efectuar a identificação dos organismos por falta de integridade dos 

mesmos, tendo-se classificado até ao nível taxonómico mais baixo possível. Optou-se por não se 

considerar estes taxa na riqueza específica total, uma vez que se poderiam tratar de qualquer uma das 

espécies/famílias já identificadas, afectando por excesso o valor de riqueza específico apresentado. Estes 

indivíduos entraram na contabilização dos valores de abundância. 

Na figura 4.8.1 são apresentados os valores de riqueza específica para cada estação de amostragem. Da 

sua análise observa-se que as estações onde se registou a presença do maior número de taxa foram as 

estações Al1 e Al4 (7 e 15 taxa/dm3, respectivamente), tendo sido nas estações Al3 e Al6 que se obtiveram 

os menores valores de riqueza específica (3 e 2 taxa/dm3, respectivamente).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8.1 – Riqueza específica das estações amostradas (nº taxa/ dm3) 
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Nesta figura são ainda explicitados quais os grupos que surgem mais representados no conjunto dos 

ocorrentes para cada estação de amostragem. Verifica-se que nas duas estações com maior riqueza 

específica, foi na classe dos poliquetas que se registaram maior número de taxa diferentes (3 na estação 

Al1 e 6 na estação Al4), tendo sido também a classe Malacostraca bem representada na estação Al4 (4 taxa 

diferentes). Nas restantes estações, o grupo taxonómico que surge representado por mais que um taxon é 

somente a classe Malacostraca, representada por dois taxa diferentes na Estação Al5. 

Segundo o padrão aparentemente evidenciado, na faixa longitudinal ao corredor fluvial, é na margem 

direita do rio que surgem comunidades macrobentónicas com maior riqueza específica. 

Abundância 

Na abundância existe uma grande disparidade de valores entre as diferentes estações amostradas. Na 

Figura 4.8.2 evidencia-se a representatividade dos diferentes taxa em termos de abundância no total das 

seis estações amostradas. Na Figura 4.8.3 é apresentada a abundância por estação e por taxa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8.2 – Representatividade dos grupos biológicos amostrados em termos de abundância total 
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das seis estações. Os valores de abundância elevados nestas duas estações são justificados pelas classes 

Polychaeta e Cirripedia. Na verdade, o máximo de abundância é atingido na estação Al4, com 268 ind/dm3, 

tendo os cirrípedes Chthamalus montagui contribuído com mais de metade do efectivo total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8.3 – Abundância das estações amostradas (nº indivíduos/ dm3) 
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Al1 e Al4) parecem surgir associados a profundidades mais baixas. A estação de menor abundância e 

riqueza específica (Al6) foi a que apresentou predominância de vasa na composição do seu substrato. 

Quadro 4.8.2 – Valores de abundância, riqueza específica, profundidade e tipo de substrato por estação de 

amostragem 

 

Diversidade e Equitabilidade 

Os valores do índice de Shannon-Wiener calculados para as estações de amostragem apresentaram uma 

variação de 0,34 (estação Al5) e 1,91 (estação Al2), sendo em geral baixos.  

Relativamente à Equitabilidade os valores variaram entre 0,3 (estação Al5) e 1 (estação Al6). Com 

excepção do menor valor calculado, todos os restantes foram superiores a 0,5. 

Constância e Dominância 

O cálculo dos índices de Constância permitiu atribuir a categoria de “constante”, “comum”, “ocasional” e 

“raro” aos diferentes taxa amostrados. Desta forma, como constante (i.e. índice de Constância › 50%) 

surge somente o taxon dos poliquetas da família Spionidae, que surgiu em quatro das seis estações 

amostradas. Apesar de considerados constantes, estes poliquetas não apresentaram uma distribuição 

regular pelas estações em que ocorreram, tendo sido particularmente abundantes nas estações Al1 e AL4 

(59 e 45 ind/dm3, respectivamente), enquanto que nas estações Al2 e Al5 ocorreram somente com a 

abundância de 1 e 2 ind/dm3, respectivamente. 

Foram taxa comuns (i.e. índice de Constância › 25% e ≤ 50%) os Oligochaetas, os Polychaetas das famílias 

Capitellidae e Oweniidae, os Amphipoda da família Pontoporeiidae, os isópodes Zenobiana sp. e Cyathura 

carinata, os cirrípedes Chthamalus montagui, os gastrópodes da família Rissoidae e o bivalves 

Cerastoderma edule, pertencente à família Cardiidae. Todos estes taxa foram amostrados em duas das 

seis estações de amostragem. 

Estações Abundância Riqueza específica Profundidade Tipo de substrato
Al1 121 7 3,06 Areia
Al2 9 4 4,41 Areia
Al3 19 3 5,39 Areia
Al4 268 15 3,42 Areia
Al5 32 3 4,75 Areia
Al6 2 2 4,49 Vasa + areia
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Como taxa ocasionais (i.e. índice de Constância › 12,5% e ≤ 25%) surgiram os Nemertea, os Polychaeta 

Polydora sp., Ampharetidae, Nephtyidae e Sabellidae, o anfípode Gammarella fucicola, o tanaídeo Tanais 

dulongii, os isópodes Synidotea laevidorsalis e Sphaeroma serratum, o bivalve Scrobicularia plana e os 

organismos não identificados. Estes taxa surgiram apenas numa das seis estações amostradas. 

Nenhum taxa apresentou um índice de Dominância superior a 50%, não sendo por isso atribuída a 

categoria de “dominante” a qualquer taxa. A espécie cuja dominância é mais significativa é o cirrípede 

Chthamalus montagui, que apresenta uma dominância de 35% na totalidade das estações amostradas. 

Todavia convém explicitar que o cálculo deste índice foi efectuado para o efectivo total amostrado e não 

para cada estação de amostragem em particular, uma vez que o objectivo do emprego deste índice, assim 

como do índice de Constância, era caracterizar o conjunto das amostras e não cada estação de 

amostragem em particular, como efectuado para a riqueza específica, abundância, diversidade e 

equitabilidade. 

Grupos tróficos 

Neste ponto é analisada a composição das comunidades amostradas de acordo com o seu grupo trófico. 

De acordo com a Figura 4.8.4 que reflecte exactamente a repartição dos diferentes taxa pelos grupos 

tróficos identificados, verifica-se que os detritívoros representam 55% da totalidade das amostragens, 

seguidos dos filtradores, que representam 30% (6 taxa). Os predadores são o grupo trófico menos 

representado, sendo constituído somente por 3 taxa, o que representa 15% da totalidade dos taxa 

amostrados.  

Por estação de amostragem, o grupo trófico dos detritívoros foi o grupo dominante em todas as estações 

amostradas. Na verdade, os filtradores surgiram apenas na estações Al1 e Al4, enquanto que os 

predadores apareceram representados nas estações Al1, Al4, Al5 e Al6. As estações Al1 e Al4 são aquelas 

que reúnem os três grupos tróficos identificados. 
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Figura 4.8.4 – Representatividade dos diferentes grupos tróficos 

Se a análise for dirigida para o efectivo de cada grupo trófico, verifica-se que os detritívoros mantêm a sua 

dominância, reunindo 43% do total de indivíduos amostrado, embora os filtradores se aproximem, com 

42%. A contribuição dos indivíduos pertencente ao grupo dos predadores é de 15%. 

Análise dos resultados 

As comunidades macrobentónicas do troço de rio analisado caracterizam-se por baixos valores de riqueza 

específica, de abundância total e de diversidade, o que revela pobreza nas comunidades ocorrentes nas 

várias estações amostradas. 

Nas estações de amostragem coincidentes com o sub-troço que constitui a área prevista para a construção 

do ancoradouro (Al1 e Al4), obtiveram-se valores elevados de riqueza e abundância, afastando-se dos 

reflectidos nas duas estações mais próximas. Desta forma, os valores obtidos para as estações Al1 e Al4 

deverão ser interpretados à luz da grande variabilidade que, em termos gerais, se regista ao longo de todo 

o troço de rio amostrado, não correspondendo a uma característica distintiva do sub-troço em que se 

insere a área de projecto.  

Da análise global dos valores de abundância e riqueza específica obtidos em todas as estações 

depreende-se uma distribuição irregular das comunidades. Não obstante, o troço amostrado parece 

representar uma mesma unidade ecológica, na medida em que as mesmas espécies/taxa surgem de forma 

irregular nas estações amostradas, independentemente da sua localização no troço.  
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A classe Polychaeta foi o taxon dominante nas comunidades de macrofauna bentónica amostradas, tendo 

representado os valores mais elevados de riqueza específica e abundância. A sua presença na maioria das 

estações amostradas é igualmente traduzida na designação de “constante” segundo o índice de 

Constância aplicado. A sua elevada abundância deveu-se essencialmente à família Spionidae. Esta família 

apresenta uma alargada distribuição nos habitats sedimentares estuarinos e marinhos (Dauer et al., 

2003), o que se deve em grande parte ao facto desta família apresentar muitas espécies comummente 

designadas de “oportunistas”, como se desenvolverá mais adiante. 

De mencionar é igualmente a elevada presença de indivíduos da classe Cirripedia, representados 

unicamente pela espécie Chthamalus montagui, particularmente na estação Al4. Se atentarmos à ecologia 

desta espécie, verifica-se a sua elevada apetência para a formação de colónias, facto que se verificou na 

estação em questão, onde foram os contabilizados 153 indivíduos distribuídos por 11 colónias, afectando, 

desta forma, os valores de abundância totais. 

Os detritívoros foram o grupo trófico melhor representado, o que se deve em grande parte ao facto da 

natureza de muitas espécies de poliquetas ser exactamente detritívora, o que afectou os valores 

encontrados.  

A composição sedimentar das amostras recolhidas não apresenta um padrão evidente. Das estações de 

amostragem coincidentes com a área de projecto, a fracção predominante foi arenosa (estações Al1 e Al4). 

Não se detectou qualquer relação evidente entre a composição sedimentar e a amostra em termos de 

abundância e riqueza específica. 

Apesar dos valores de abundância e riqueza específica terem surgido aparentemente relacionados com a 

profundidade no caso das estações utilizadas para a caracterização das comunidades bentónicas, tal 

relação diluiu-se com a análise dos resultados decorrentes da avaliação do grau de conectividade 

ecológica do rio Guadiana (Estud0 1, Anexo I, Vol. III). 

A informação recolhida parece indicar que o padrão de distribuição das comunidades macrobentónicas é 

caracterizado pela sua própria irregularidade, situação que deverá reflectir a grande variabilidade neste 

troço de rio dos factores abióticos que suportam estes povoamentos, como as correntes fluviais e de 

maré, a topohidrografia, o caudal, o substrato geológico. 
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4.8.5.2. Ictiofauna 

A implementação do projecto em análise terá potencialmente impactes sobre a ictiofauna nas fases de 

construção e exploração, dado implicar a afectação do habitat aquático (pelágico e bentónico). O projecto 

em análise localiza-se no curso principal do Guadiana, num troço de estuário localizado sensivelmente a 

15 km da foz. Este troço é praticamente euhalino, verificando-se uma maior influência dulçaquícola 

continental, nos anos húmidos (LNEC, 2003). 

A ictiofauna presente na área de estudo engloba espécies representativas de diferentes guildes 

ecológicas: 

• Espécies residentes, as verdadeiramente estuarinas, cujo ciclo de vida é desenvolvido 

inteiramente em meio estuarino - Atherina spp., Engraulis encrasicolus, Halobatrachus 

didactylus, Pomatoschistus spp.; 

• Espécies migradoras, que efectuam migrações cíclicas associadas à reprodução entre o meio 

dulçaquícola e o meio marinho - Alosa alosa, A. fallax, Anguilla anguilla, Petromyzon marinus; 

• Espécies de presença ocasional, que fazem do estuário uma utilização meramente ocasional, 

podendo ser de natureza dulçaquícola (e neste caso, toleram alguma variação da salinidade) 

ou marinha – Barbus steindachneri, Fundulus heteroclitus (espécies dulçaquícolas), Belone 

belone, Torpedo torpedo (espécies marinhas); 

• Espécies marinhas, que utilizam o meio estuarino nalgumas fases do seu ciclo de vida, 

nomeadamente como zonas de nursery e de hatchery - Dicentrarchus labrax, Diplodus spp., 

Solea spp., Mullus surmuletus, Sardina pilchardus. 

Alguns estudos desenvolvidos na área (Vieira et al., 2002; Bexiga et al., 2002; Chícharo et al., 2006) 

permitiram registar a existência de uma elevada variabilidade sazonal na distribuição, abundância, 

biomassa e diversidade das comunidades piscícolas ocorrentes, reflexo da variabilidade das condições 

ambientais características deste meio. Por este facto, no elenco ictiofaunístico apresentado no Quadro I.3 

(Anexo I, Vol. III) apresentam-se somente algumas das espécies de ocorrência potencial na área, de acordo 

com a sua fenologia. 

Em termos conservacionistas, a comunidade ictiofaunística da área de estudo inclui algumas espécies com 

interesse do ponto de vista da conservação, face à presença de endemismos e de espécies migradoras.  
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As espécies migradoras têm como principais factores de ameaça a construção de barreiras impeditivas da 

sua progressão, o que condiciona o acesso aos habitats de reprodução e desova. A este factor associa-se 

a sobrepesca destes recursos, face ao seu enorme valor comercial (Cabral et al., 2008). 

No que respeita aos endemismos ocorrentes, destacam-se como principais factores de ameaça a 

degradação do habitat e a alteração do regime natural de caudais, ambos associados à construção de 

barragens. Acresce ainda a introdução de espécies exóticas (Cabral et al., 2008), que face à sua natureza 

piscícora e elevado potencial invasor, podem descaracterizar num curto espaço de tempo as comunidades 

piscícolas de determinada linha de água. 

A Directiva Habitats (92/42/CEE, transposta pelo Decreto-lei n.º  140/99, com as modificações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005), principal diploma europeu no que concerne à protecção das 

espécies e habitats naturais, protege no seu Anexo II (espécies animais e vegetais de interesse 

comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação) as espécies: 

Petromyzon marinus, Alosa alosa, A. fallax e Barbus comizo. Ao abrigo do seu Anexo V (espécies animais e 

vegetais de interesse comunitário cuja captura ou colheita na Natureza e exploração podem ser objecto de 

medidas de gestão) encontram-se as espécies: A. alosa, A. fallax e as várias espécies de Barbus 

ocorrentes. 

 

4.8.5.3. Anfíbios 

O elenco potencial das espécies de anfíbios referenciadas para a área de estudo foi efectuado com base 

em Loureiro et al. (2008), Malkmus (2004) e Ferrand de Almeida et al. (2001), tendo-se como base os 

dados de distribuição das diferentes espécies e as suas preferências ecológicas. Da ponderação destes 

elementos resultou um elenco de 12 espécies (Quadro I.4, Anexo I, Vol. III), o que representa cerca de 70% 

dos anfíbios ocorrentes em Portugal continental. 

Das espécies descritas, destaca-se Discoglossus galganoi (Rã-de-focinho-pontiagudo), com estatuto de 

“Quase Ameaçado”, segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2008). Todas as 

restantes espécies têm estatuto de “Pouco Preocupante” segundo o mesmo diploma.  

Já no que respeita à Directiva Habitats, são várias as espécies englobadas nos anexos desta directiva, 

(nalguns casos, em mais do que num) como é o caso das espécies: Pleurodeles waltl (Salamandra-de-

costelas-salientes) e Discoglossus galganoi. 
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Sublinha-se o carácter de endemismo ibérico das espécies Triturus boscai (Tritão-de-ventre-laranja), 

Discoglossus galganoi e Alytes cisternasii (Sapo-parteiro-ibérico). 

Face aos habitats dominantes na área afecta ao projecto e sua envolvente, considera-se que as 

ocorrências possíveis sejam referentes a espécies de hábitos mais terrícolas e/ou de maior tolerância à 

salinidade. 

 

4.8.5.4. Répteis 

Na região enquadrante da área de projecto encontra-se referenciada a ocorrência de 16 espécies de 

répteis, segundo os dados de distribuição mais actualizados (Loureiro et al., 2008). A sua identificação 

consta no Quadro I.5 (Anexo I, Vol. III). 

No que respeita à importância conservacionista da comunidade de répteis da área ocorrem três espécies 

com estatuto diferente de “Pouco Preocupante”, segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal 

(Cabral et al., 2008): Emys orbicularis (Cágado-de-carapaça-estriada), com estatuto de “Em Perigo”; 

Hemidactylus turcicus (Osga-turca), com estatuto de “Vulnerável” e Psammodromus hispanicus (Lagartixa-

do-mato-ibérica), com estatuto de “Quase Ameaçado”. 

Assinala-se igualmente a ocorrência de espécies pertencentes a anexos da Directiva Habitats, como as 

duas espécies de cágados, englobadas simultaneamente nos anexos B-II e B-IV deste diploma. 

Como espécies endémicas da Península Ibérica ocorrem Chalcides bedriagai (Cobras-de-pernas-

pentadáctila) e Blanus cinereus (Cobra-cega). 

 

4.8.5.5. Aves 

As características ecológicas da área de estudo possibilitam a ocorrência de espécies de diferentes 

hábitos ecológicos, o que se traduz num variado elenco avifaunístico potencial que inclui 112 espécies, 

como é apresentado no Quadro I.6 (Anexo I, Vol. III). Para esta considerável riqueza regional em muito 

contribuem algumas áreas de elevado valor para as aves existentes nesta região, como a Zonas de 

Protecção Especial para a avifauna (ao abrigo da Directiva Aves), dos Sapais de Castro Marim, a sul da 

área de projecto, e as ZPE’s de Castro Verde e do Vale do Guadiana, para norte e já relativamente distantes 

da área de projecto. 
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Para a definição do elenco potencialmente ocorrente foram considerados os dados de distribuição de 

Equipa Atlas (2008), cuja metodologia se baseia na divisão do país em quadrículas de dimensão 10 x 10 

km, assinalando-se a presença/ausência de cada espécie em cada quadrícula. Considera-se, desta forma, 

que a indicação da ocorrência de uma qualquer espécie na área de estudo reporta-se exactamente para a 

ocorrência desta espécie nas quadrículas nas quais se inclui a área de estudo, segundo dados de Equipa 

Atlas (2008). Os dados de ocorrência foram ainda cruzados com as preferências ecológicas das espécies, 

não se considerando aquelas cujas preferências não iam ao encontro das encontradas na área de estudo. 

Em termos conservacionistas, a avifauna presente na região enquadrante da área de estudo apresenta 

elevada importância, sendo que 25 das espécies adquirem estatuto diferente de “Pouco Preocupante”. 

Das espécies potencialmente ocorrentes na área de estudo, a Aquila adalberti (Águia-Imperial) e o Tringa 

totanus (Perna-vermelha) destacam-se pelo seu estatuto de ameaça elevado, assumindo o estatuto de 

“Criticamente em Perigo”, segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2008). As 

populações visitantes da última espécie têm estatuto de “Pouco Preocupante”, sendo as reprodutoras as 

que adquirem o estatuto de ameaça superior. 

Com risco de extinção muito elevado, surgem as espécies: Ardea purpurea (Garça-vermelha), Circus 

pygargus (Tartaranhão-caçador), com estatuto de “Em Perigo”. 

Com estatuto de “Vulnerável” classificaram-se as espécies Platalea leucorodia (Colhereiro), Falco 

naumanni (Peneireiro-das-torres), Burhinus oedicnemus (Alcaravão), Actitis hypoleucos (Maçarico-das-

rochas), Sterna albifrons (Andorinha-do-mar-anã), populações reprodutoras de Larus fuscus (Gaivota-de-

asa-escura), Clamator glandarius (Cuco-rabilongo), Caprimulgus ruficollis (Noitibó-de-nuca-vermelha) e 

Oenanthe hispanica (Chasco-ruivo). 

As espécies Ficedula hypoleuca (Papa-moscas-preto) e Felosa-musical (Phylloscopus trochilus) surgem 

mencionadas apenas no primeiro Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (SNPRCN, 1990), adquirindo 

as classificações de “Raro” (categoria excluída na revisão do livro) e “Não ameaçado”, respectivamente. 

Somente três espécies não constam em qualquer artigo das Convenções consideradas (Berna, Bona, CITES 

e Directiva Aves): Larus fuscus, Passer domesticus (Pardal) e Corvus monedula (Gralha-de-nuca-cinzenta); 

quatro espécies são apenas consideradas na Directiva Aves, e como “espécies cinegéticas”, logo, sem 

estatuto de conservação de realce: Columba palumbus (Pombo-torcaz), Corvus corone (Gralha-preta), Pica 

pica (Pega-rabuda) e Garrulus glandarius (Gaio). 
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Das espécies constantes no elenco potencial, 35 encontram-se protegidas ao abrigo dos anexos da 

Directiva Aves (Directiva 79/409/CEE, transposta pelo Decreto-lei n.º 140/99, com as modificações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005), nomeadamente anexos A-I – “Espécies de aves de interesse 

comunitário cuja conservação requer a designação de zonas de protecção especial” e D – “Espécies 

cinegéticas”. 

De mencionar é também a diferente fenologia das espécies potencialmente ocorrentes na área afecta ao 

projecto, o que evidencia uma diversificada utilização pelas várias espécies. A maioria das espécies é 

residente (47% do total das espécies inventariadas), e 30% é reprodutora ou migradora reprodutora; 

somente 6% das espécies é visitante. Algumas populações dentro da mesma espécie adquirem diferentes 

estratégias (17%), registando-se populações residentes a par de populações visitantes ou migradoras  

Durante os trabalhos de campo realizados foi observada a presença de alguns passeriformes como a 

Cisticola juncidis (Fuinha-dos-juncos), o Carduelis carduelis (Pintassilgo), o Carduelis chloris (Verdilhão) e 

a Hirundo rustica (Andorinha-das-chaminés). De passagem, ou na proximidade da área de projecto foram 

ainda observadas algumas aves de hábitos mais aquáticos, como a Egretta garzetta (Garça-branca) e o 

Platalea leucordia (Colhereiro). 

Na faixa de sapal deverão ocorrer várias espécies de passeriformes típicos destes habitats, que utilizam a 

vegetação herbácea como habitat de nidificação ou alimentação, como Cettia cetti (Rouxinol-bravo). Para 

além dos passeriformes, outras aves poderão utilizar a vegetação densa desta faixa de sapal para 

nidificarem, como Anas platyrhynchos (Pato-real), ou como abrigo, como Gallinula chloropus (Galinha-

d'água). 

A área de prados representa um habitat algo humanizado, onde o desenvolvimento da vegetação se 

encontra limitado pela actividade humana aí praticada. Ainda assim poderão ocorrer várias espécies 

adaptadas a áreas abertas, com predomínio de vegetação herbácea, como Galerida cristata (Cotovia-de-

poupa), Lullula arborea (Cotovia-pequena) e Anthus pratensis (Petinha-dos-prados). Alguns ardeídeos 

poderão também utilizar esta área como habitat de alimentação, como Bubulcus ibis (Garça-boieira) e 

Egretta garzetta. Na área de prados poderão também ocorrer algumas espécies de hábitos mais aquáticos 

que a utilizem como zona de descanso, como as gaivotas (Larus spp.). 

O estrato arbóreo da área de estudo, composto por oliveiras, figueiras e algumas azinheiras, poderá, 

embora esparso, permitir a ocorrência de algumas espécies como Athene noctua (Mocho-galego) ou 

Cyanopica cyanus (Pega-azul), esta última observada muito próximo da área de estudo. 
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Para além das espécies apresentados no elenco, e tendo em conta as características dos habitats 

presentes e o conhecimento sobre a ecologia e etologia das aves da região, considera-se provável a 

ocorrência de outras espécies, que façam uma utilização mais ocasional da área. 

 

4.8.5.6. Mamíferos 

No que concerne à mamofauna potencialmente ocorrente na área de estudo, encontra-se referenciada a 

presença de 22 espécies de mamíferos para a área. Face à particularidade da ordem Chiroptera, o elenco 

potencial  deste taxon é apresentado separadamente ao das restantes espécies de mamíferos (Quadros I.7 

e I.8 do Anexo I, Vol. III), e engloba um total de 9 espécies potencialmente ocorrentes. 

Os elencos apresentados resultaram do cruzamento dos dados de distribuição das espécies, das suas 

preferências ecológicas e das características dos biótopos ocorrentes na área afecta ao projecto.  

Das espécies descritas merecem destaque pelo seu estatuto de conservação o Felis silvestris (Gato-bravo) 

(“Vulnerável”) e o Oryctolagus cuniculus (Coelho-bravo) (“Quase Ameaçado”), sendo que a primeira inclui-

se também no Anexo II da Directiva Habitats.  

A Lutra lutra (Lontra) e o Arvicola sapidus (Rato-de-água), por serem espécies efectivamente utilizadoras 

do meio aquático, são as mais susceptíveis de ser afectadas pelas intervenções a realizar. A primeira, 

apesar de não apresentar estatuto de ameaça em Portugal, encontra-se ao abrigo dos Anexo II e IV da 

Directiva Habitats e adquire o estatuto de NT (“Quase Ameaçado”) na IUCN Red List (Lista Vermelha da 

União Internacional para a Conservação da Natureza e Recursos Naturais). No nosso país, os efectivos de 

Lontra são considerados estáveis, embora na maioria dos países da Europa estejam em declínio, a par das 

suas áreas de ocupação (ICNB, 2006f). Na proximidade da área de estudo foram detectados vestígios de 

presença desta espécie, sob a forma de pegadas e trilhos (Fotografia 4.8.5 – Vol. II). 

No grupo dos quirópteros ocorrem muitas espécies com estatuto de conservação elevado, o que se deve à 

sua baixa taxa de natalidade, aliada à degradação/destruição dos refúgios destas espécies, 

maioritariamente cavernícolas. Destacam-se em particular as espécies Rhinolophus mehelyi (Morcego-de-

ferradura-mourisco) e Myotis blythii (Morcego-rato-pequeno) pelo seu estatuto de “Criticamente em 

Perigo”.  
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4.8.6. Compatibilização do projecto com a manutenção da funcionalidade 
ecológica do corredor definido pelo rio Guadiana e envolvente 

A inserção da área de estudo numa área sensível - SIC “Guadiana” (PTCON0036), torna imprescindível uma 

análise dirigida à compatibilização do projecto a implementar com a manutenção da funcionalidade 

ecológica do corredor definido pelo rio Guadiana e a sua área envolvente. Deste modo, e face à localização 

marginal do ancoradouro, esta análise foi efectuada individualmente para as componentes aquática e 

terrestre (Estudos 1 e 2, Anexo I, Vol. IIII). 

No presente ponto optou-se por efectuar uma abordagem sintética às análises efectuadas, apresentando-

se posteriormente uma discussão conjunta decorrente dos resultados obtidos. Os dois estudos foram 

remetidos para anexo, por não se considerar útil a sua reprodução integral no presente ponto. 

No que concerne à componente aquática, a avaliação efectuada teve como objectivo verificar se a 

construção do ancoradouro seria compatível com a conservação dos habitats e ecossistemas fluviais e 

determinar qual o grau de afectação dos valores naturais em presença, centrando o estudo nas 

comunidades de macrofauna bentónica ocorrentes. 

Neste estudo foram abordadas as interferências expectáveis decorrentes da implementação do projecto 

sobre os bentos, analisando-se, entre outros parâmetros, as estratégias de vida e capacidade de 

recolonização das comunidades amostradas. 

A análise da manutenção da funcionalidade ecológica do corredor constituído pelo rio e sua envolvente 

sobre a componente terrestre foi realizada sobre uma área mais abrangente do que a zona objecto do 

projecto de ancoradouro, face à natureza intrínseca dos corredores ecológicos, que não são estanques às 

barreiras artificiais impostas pelo Homem. 

Deste modo, na análise efectuada foram aferidos os corredores e as soluções propugnadas no EIA do 

Campo de Golfe “Almada de Ouro & Country Club” (Ecossistema & Iberbio, 2002), que abarca toda a zona 

do corredor ecológico do rio Guadiana, bem como os restantes corredores existentes e de potencial 

ocorrência na área. Paralelamente apresentaram-se propostas para a manutenção da integridade actual e 

para a recuperação funcional do corredor ecológico do SIC “Guadiana”. 

Circunscrevendo a análise à área afecta ao presente projecto foi identificado como corredor ecológico, 

para além do rio Guadiana, um troço a norte da área de estudo, perpendicular ao rio Guadiana, que se 

propõe renaturalizar.  



 

Rs_t10005/ 01 Estudo de Impacte Ambiental do Ancoradouro “Almada de Ouro – Golf & Country Club”:    139   

                    Relatório Síntese 

Da análise conjunta dos dois estudos é possível retirar que não se considera existir qualquer 

incompatibilidade entre a manutenção da funcionalidade ecológica do corredor definido pelo rio Guadiana 

e envolvente e a implementação das infra-estruturas associadas ao projecto do ancoradouro no local 

previsto. Na base desta conclusão estão as seguintes considerações: 

1. O projecto não constituirá uma barreira total no rio Guadiana; 

2. A secção de escoamento livre do rio manter-se-á praticamente inalterada após a construção do 

ancoradouro, pois grande parte da bacia portuária proposta insere-se nos terrenos da margem, 

que serão escavados, alargando neste local a área molhada; 

3. As principais acções geradores de impactes previstas (dragagens, escavações e perturbação 

decorrente do aumento da presença humana) constituir-se-ão para a componente faunística 

como um factor adicional de perturbação, a juntar aos restantes a que actualmente já está 

sujeita, decorrentes não só da instabilidade típica do meio estuarino, como da utilização actual 

do rio para efeitos de navegação; 

4. Na área afecta à implementação do ancoradouro não foram identificados corredores ecológicos 

na fracção terrestre, tendo o mais próximo sido identificado a norte da área de estudo, com 

direcção perpendicular ao rio Guadiana, logo, livre de intercepção pela construção do 

ancoradouro; 

5. A consolidação do corredor do Rio Guadiana e envolvente, permitida pela proposta de 

recuperação funcional dos corredores terrestres, constitui um grande incremento da sua 

funcionalidade ecológica. 

Assim, não se prevê que os impactes da construção e exploração do ancoradouro constituam uma 

perturbação que ponha em causa o continuum ecológico do rio. 

 

4.8.7. Síntese 

Os estudos realizados no meio terrestre e na zona intertidal da área de influência do projecto, incidentes 

sobre os habitats e comunidades biológicas relevantes do ponto de vista da conservação permitiram 

confirmar a ocorrência dos seguintes macro-habitats: Estuário, Lodaçais, Sapal, Tamargal, Prados, Matos 

e Áreas artificializadas.  
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Os habitats que se destacam pela sua sensibilidade e importância conservacionista incluem os lodaçais, 

habitat que se inclui no habitat de interesse comunitário 1140 - Lodaçais e areais a descoberto na maré 

baixa, e o tamargal, por sua vez incluso no habitat 92D0 - Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-

Tamaricetea e Securinegion tinctoriae). Paralelamente, serão também afectados outros habitats, que 

apesar de não classificados, possuem interesse do ponto de vista ecológico e conservacionista, como o 

sapal, os matos e o próprio corpo estuarino. 

As comunidades vegetais da área de intervenção, bem como as da sua envolvente próxima, apresentam 

uma biodiversidade considerável, embora a grande maioria das espécies sejam consideradas vulgares 

para a nossa Flora. Não obstante registam-se alguns valores de interesse, como os dois endemismos 

ibéricos: Genista hirsuta ssp. hirsuta e Linaria amethystea ssp. amethystea. Durante os trabalhos de 

campo efectuados não foi observada qualquer espécie protegida ao abrigo da Directiva Habitats. 

Considerando as características técnicas do projecto, os grupos faunísticos potencialmente mais afectados 

pela implementação do projecto serão os macroinvertebrados bentónicos, as quatro classes de 

vertebrados terrestres (Anfíbios, Répteis, Aves e Mamíferos) e a Ictiofauna. 

Somente para a macrofauna bentónica foi delineada uma metodologia de amostragem específica. Da 

análise de resultados produzida conclui-se que ocorre uma distribuição irregular das comunidades destas 

comunidades. 

As comunidades ictiofaunísticas existentes são caracterizadas pela existência de uma elevada 

variabilidade sazonal na sua distribuição, abundância, biomassa e diversidade, reflexo da variabilidade 

das condições ambientais características do meio estuarino. Inclui algumas espécies com interesse do 

ponto de vista da conservação, face à presença de endemismos e de espécies migradoras. 

Na herpetofauna surgem com estatuto diferente de “Pouco Preocupante” segundo o Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal, as espécies Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, Hemidactylus turcicus e 

Psammodromus hispanicus. 

As características ecológicas da área de estudo possibilitam a ocorrência de espécies de diferentes 

hábitos ecológicos, o que se traduz num variado elenco avifaunístico potencial. Das espécies 

potencialmente ocorrentes, a Aquila adalberti e o Tringa totanus destacam-se pelo seu estatuto de 

ameaça elevado, assumindo o estatuto de “Criticamente em Perigo”, segundo o Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal. 
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Na mamofauna, merecem destaque pelo seu estatuto de conservação o Felis silvestris (“Vulnerável”) e o 

Oryctolagus cuniculus (“Quase Ameaçado”), enquanto que nos quirópteros, são as espécies Rhinolophus 

mehelyi e Myotis blythii que possuem o estatuto de conservação mais elevado (“Criticamente em Perigo”). 

Da análise dirigida à compatibilização do projecto a implementar com a manutenção da funcionalidade 

ecológica do corredor definido pelo rio Guadiana e a sua área envolvente concluiu-se que os impactes da 

construção e exploração do ancoradouro não constituem uma perturbação que ponha em causa o 

continuum ecológico do rio.  

 

4.8.8. Evolução da situação de referência na ausência do projecto  

Na ausência do projecto em análise a área de estudo irá manter sensivelmente os mesmos habitats que 

actualmente ocorrem. No entanto, devido ao aumento significativo da presença humana na área, pela 

construção e exploração do empreendimento “Almada de Ouro”, existirá uma tendência para progressiva 

degradação do habitat, com o aumento de espécies adaptadas à presença humana, quer em termos 

florísticos (espécies ruderais e oportunistas), quer em termos faunísticos (espécies tolerantes à pressão 

antrópica). O aumento da presença humana levará ainda ao afugentamento das espécies faunísticas 

menos tolerantes, conduzindo à diminuição da diversidade animal nos habitats presentes na área de 

projecto.  

 

4.9. Paisagem 

4.9.1. Introdução 

A análise da paisagem no âmbito deste estudo tem como objectivo final a determinação dos impactes 

visuais relacionados com a implantação do ancoradouro a integrar no empreendimento “Almada de Ouro 

Golf & Country Club”. 

Neste âmbito, dá-se especial destaque ao estudo da paisagem como imagem, ainda que se a considere 

igualmente como um sistema integrado constituído componentes bióticas e físicas. No entanto, o enfoque 

nestas componentes expressará sobretudo a sua resultante em termos visuais. 
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No contexto referido analisou-se o relevo, a hidrografia e a ocupação do solo (natural e humana). Com 

base nestes elementos definiram-se e descreveram-se as unidades de paisagem presentes, determinou-se 

a visibilidade da área de projecto a partir de pontos de observação privilegiados, assim como a qualidade 

visual da área de estudo. 

Para além da caracterização da paisagem actual na área de influência do projecto, tiveram-se em conta as 

perspectivas de evolução da paisagem sem a implementação do ancoradouro, sendo no final apresentado 

um capítulo da evolução da situação de referência sem projecto. 

Quanto à área de estudo para este descritor definiu-se a zona que será abrangida pelas intervenções 

associadas ao ancoradouro, assim como a sua envolvente directa definida pelos festos que delimitam a 

sub-bacia hidrográfica na qual aquela infra-estrutura se integrará. Esta área de estudo define uma zona 

considerada representativa e envolvente das acções a levar a cabo no âmbito do projecto a executar. 

 

4.9.2. Morfologia 

Situada na margem direita do rio Guadiana e na confluência deste com a ribeira que desagua a sul da 

ribeira das Choças, a área de estudo é delimitada pelos festos que definem a bacia hidrográfica da 

pequena ribeira no final da qual se localizará o ancoradouro. 

Esta área, onde se encontram declives entre inferiores a 2% e superiores a 25 % (Desenho 4.9.2 e 

Desenho 4.9.1 – Volume II), desenvolve-se entre os 57 metros no ponto mais alto da cumeada e 3 metros 

negativos, na zona onde se implantará o ancoradouro. Mais especificamente neste local, as cotas variarão 

entre cerca de 7,5 metros, na zona onde ficará o caminho pedonal, e os 3 metros negativos, já no interior 

do rio Guadiana. Por seu lado, na parte onde se implementará o parque de estacionamento de apoio chega 

a ser atingida a cota 11. 

O local onde se localizará o ancoradouro ficará encaixado numa zona aplanada que possui declives 

predominantes inferiores a 5% e, em pequenas áreas, da ordem dos 5-10% e dos 10 -15%. A zona 

aplanada é delimitada por encostas inclinadas, com declives dominantes superiores a 15 %, encontrando-

se na encosta Norte declives entre 5 e 15%. 

Da observação do levantamento topográfico da zona de projecto, da Carta Militar de Portugal e da carta 

hipsométrica e de declives (Desenho 4.9.2 e Desenho 4.9.1 – Volume II), pode verificar-se que na área de 

estudo ocorrem duas situações distintas: 
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• Uma zona com curvas de nível mais próximas entre si, equivalendo a declives mais 

acentuados, sendo dominantemente superiores a 15%, correspondente às encostas que 

conterão o ancoradouro; 

• Uma zona mais aplanada e com declives dominantes inferiores a 10%, correspondente à área 

onde se pretende implementar o ancoradouro e aos terrenos baixos junto ao rio Guadiana. 

 

4.9.3. Ocupação humana e ocupação natural 

Para o estudo da ocupação do solo, para além do reconhecimento de campo, foi elaborada uma carta de 

ocupação actual do solo a partir da interpretação de foto aérea de 2004 (Desenho 4.9.3 – Volume II).  

Da observação da carta verifica-se que na zona aplanada onde se pretende implementar o ancoradouro, o 

terreno é dominado por um prado, encontrando-se ainda uma estreita faixa de vegetação 

halófita/ribeirinha (sapal e tamargal) que separa a área de intervenção terrestre do rio Guadiana 

(Fotografias 3.2.1 a 3.2.3, 4.7.2, 4.9.3, Volume II). A delimitar esta zona aplanada para o interior, 

encontram-se algumas oliveiras e árvores de fruto (figueiras e amendoeiras), em estado de abandono. 

As encostas que delimitam a zona aplanada referida estão cobertas por matos e por um estrato arbóreo de 

baixa densidade no qual dominam azinheiras (Fotografia 4.9.1, Volume II). 

Na envolvente da área de projecto dominam meios semi-naturais constituídos por azinheiras com matos 

de esteva, povoamentos mistos de azinheira e pinheiro manso, bem como a jusante áreas dominadas por 

povoamentos de pinheiro manso (Fotografia 4.9.3, Volume II). 

A faixa de transição entre o meio terrestre e o meio aquático é constituída por tamargal e sapal 

(Fotografias 4.81 e 4.8.2 – Volume II), a qual atinge maior expressão (largura) a montante da área de 

intervenção, junto à foz da ribeira das Choças. Os terrenos aplanados em volta desta ribeira são 

constituídos por prados/culturas anuais, denotando-se uma antiga ocupação agrícola. 

Na visita de campo efectuada em Janeiro de 2010 verificou-se que o mosaico geral de usos se manteve. 

Assinala-se contudo o actual estado de abandono dos campos agrícolas e pomares outrora existentes nas 

zonas mais aplanadas, tendo dado origem essencialmente a áreas de prado e matos. 
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4.9.4. Unidades de paisagem 

Em termos de grandes unidades de paisagem a área de estudo integra-se na serra algarvia, na zona de 

encosta que contacta com o rio Guadiana. No entanto, analisando-se a uma escala de maior pormenor, 

podem distinguir-se três unidades de paisagem distintas (ver Desenho 4.9.4 – Volume II): 

• O rio Guadiana (Fotografia 4.9.2 – Volume II); 

• A zona de encosta que delimita a zona onde se pretende implantar o ancoradouro (Fotografia 

4.9.3 – Volume II); 

• O vale da ribeira onde se pretende implementar o ancoradouro (Fotografia 4.9.3 – Volume II); 

A unidade rio Guadiana domina a área de estudo em termos visuais, devido à presença de uma extensa 

superfície de água e inclui o leito e as margens.  

A influência salina que se faz sentir nesta zona do estuário do Guadiana manifesta-se no tipo de vegetação 

presente predominantemente constituída por prados semi-halofílicos. Na área de estudo as margens estão 

cobertas por uma estreita faixa de sapal (Fotografias 4.8.1, 4.8.2, 4.9.2 e 4.9.3, Volume II). 

A unidade zona de encosta é caracterizada por um relevo ondulado, com declives na generalidade 

superiores a 15%, desenvolvendo-se para Oeste da unidade anterior. Nesta unidade predominam matos 

característicos da flora local que se intercalam com o coberto arbóreo de azinho e de sobro. 

O vale da ribeira onde se pretende implementar o ancoradouro, em oposição à envolvente directa, é 

constituído por uma zona aplanada (declives inferiores a 10%) e com vegetação herbácea rasteira. 

Em termos espaciais, a área onde se pretende implantar o ancoradouro incide sobre as unidades “rio 

Guadiana” e “vale da ribeira”, ficando contida pela unidade “zona de encosta”. Por seu lado, a zona do 

parque de estacionamento, acesso viário e edifícios de apoio (projectos associados) ficará coincidente 

com a última unidade referida. 

 

4.9.5. Visibilidade da área de projecto 

A situação fisiográfica da zona na qual se pretende implementar o ancoradouro, contida entre áreas 

relativamente declivosas, assim como o facto de não existirem grandes acessibilidades e frequência de 

pessoas a este local, leva a que, nas condições actuais, esta zona seja considerada de visibilidade 

reduzida a partir da margem direita do rio Guadiana. 
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Por seu lado, na margem esquerda do rio (Espanha), a ocupação humana é reduzida e os acessos 

secundários (Fotografia 4.9.2, Volume II), o que faz prever que o ancoradouro venha a ser visualizado 

igualmente com pouca frequência. No entanto a visibilidade a partir daquela margem é considerada 

elevada. 

Resta considerar a visualização a partir do rio Guadiana, nomeadamente a partir de embarcações de 

recreio ou de barcos-cruzeiro. Nestes casos, a área de intervenção será também muito visível e a 

frequência de visualização dependerá do número de embarcações que navegarem no rio Guadiana até 

este local. No entanto, é de referir que esta visibilidade ficará circunscrita à envolvente à área de 

intervenção, devido às já referidas condições fisiográficas em que se inserirá o ancoradouro.  

Há ainda que considerar que foi aprovado um empreendimento turístico que se implementará 

adjacentemente ao ancoradouro, na margem direita do rio Guadiana. Quando esta situação for uma 

realidade, a zona do ancoradouro terá uma maior acessibilidade e frequência de visualização, 

considerando-se medianamente visível a partir daquele local. 

 

4.9.6. Qualidade visual 

A zona onde se pretende efectuar o ancoradouro encontra-se no limite de uma área naturalizada coberta 

por matos e por árvores dispostas de forma mais ou menos dispersa, ondulada, na qual se encaixa o vale 

de uma pequena linha de água.  

O contraste estabelecido entre o conjunto morfologia/vegetação da encosta e do vale, associado à 

reduzida intervenção humana, leva a que esteja presente uma zona com elevada qualidade visual. No 

entanto, situações como esta repetem-se ao longo do vale do Guadiana, sendo o exemplo mais próximo e 

de maior expressão o vale da ribeira das Choças, a montante. 

 

4.9.7. Síntese 

O presente capítulo teve como objectivo estudar e caracterizar a paisagem na área de influência do 

ancoradouro a integrar no empreendimento “Almada de Ouro Golf & Country Club”. 

Neste âmbito, com base no estudo da morfologia, da ocupação natural e da ocupação humana, definiram-

se três unidades de paisagem: 
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• Rio Guadiana; 

• Zona de encosta 

• Vale da ribeira onde se pretende implementar o ancoradouro. 

Em termos espaciais, a área onde se pretende implementar o ancoradouro abrange as unidades “rio 

Guadiana” e “vale da ribeira”, e o acesso, parque de estacionamento e edifícios de apoio (projectos 

associados na “zona de encosta”. 

É de destacar que na zona onde se pretende intervir possui uma visibilidade reduzida a partir da margem 

direita do rio Guadiana, prevendo-se que venha a ser média com a implantação do empreendimento 

turístico Almada de Ouro “Golf e & Country Club”, e elevada a partir da superfície de água e da margem 

espanhola. 

Por outro lado, esta área possui uma qualidade visual elevada, relacionada com os contrastes presentes 

(entre a morfologia e a vegetação da encosta e do vale) e com a reduzida intervenção humana. 

 

4.9.8. Evolução da situação de referência na ausência do projecto  

Prevê-se que, na evolução da situação de referência sem a implementação do projecto, se efectue uma 

alteração profunda da paisagem da área envolvente à do ancoradouro, devido à implantação de um 

complexo turístico que incluirá a componente imobiliária e um campo de golfe. Especificamente no que 

respeita à área do ancoradouro, na ausência de projecto, esta provavelmente manterá as suas 

características actuais até ao remate da área construída do complexo turístico, desenvolvendo-se a 

vegetação actualmente existente. 

 

4.10. Ordenamento do território 

4.10.1. Introdução 

Neste capítulo pretende-se efectuar o enquadramento da área de estudo no que diz respeito aos 

Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) que nela incidem, designadamente:  

• Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT Algarve), aprovado 

inicialmente pelo Decreto Regulamentar n.º 11/91, de 21 de Março, revisto pela Resolução do 
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Conselho de Ministros n.º 102/2007, de 3 de Agosto (rectificada pela Declaração de 

Rectificação n.º 85-C/2007, de 2 de Outubro e alterada pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 188/2007, de 298 de Dezembro) (versão actualmente me vigor); 

• Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000), aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de Julho; 

• Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF Algarve), aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 17/2006, de 20 de Outubro; 

• Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Guadiana, aprovado e publicado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 16/2001, de 5 de Dezembro (rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 

21-C/2001, de 31 de Dezembro) (actualmente em revisão); 

• Plano Director Municipal (PDM) de Castro Marim, ratificado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 56/94, de 20 de Julho, e alvo de alteração por adaptação ao PROT Algarve 

conforme o Aviso n.º 3048/2009, de 4 de Fevereiro (Diário da República 2.ª série n.º 24); 

• Plano de Pormenor da Quinta das Choças (PPQC), ratificado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 87/97, de 2 de Junho, e alterado em regime simplificado pela Declaração n.º 

330/2003, de 3 de Novembro (Diário da República 2.ª série, n.º 254). 

Foi também realizada uma análise das servidões administrativas e restrições de utilidade pública 

incidentes que podem constituir limitações ou impedimentos a qualquer forma específica de 

aproveitamento do território na área de estudo, assim como as áreas legalmente reconhecidas como de 

interesse para a conservação da natureza. São especialmente analisadas as relações do projecto com: 

• Reserva Ecológica Nacional (REN); 

• Domínio Público Hídrico. 

Não estão definidas áreas de Reserva Ecológica Nacional (RAN) ou outras servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública na área de intervenção, para além das acima referidas. 

A caracterização do uso actual do solo foi analisada em específico nas secções 4.3.4 e 4.9.3. 

A área de estudo considerada abrange uma extensão maior do que a que será intervencionada pelas 

dragagens e construção de infra-estruturas do ancoradouro, de forma a analisar a articulação dos usos e 

condicionantes previstos na área de projecto e na sua envolvente, com as intervenções definidas.  
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4.10.2. Planos de ordenamento 

4.10.2.1. Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve 

O Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) do Algarve foi originalmente aprovado pelo 

Decreto Regulamentar n.º 11/91, de 21 de Março, e revisto pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

102/2007, de 3 de Agosto (rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 85-C/2007, de 2 de Outubro, e 

alterada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 188/2007, de 298 de Dezembro). 

Este Plano fornece o quadro de referência estratégico de longo prazo, que permite aos municípios 

abrangidos estabelecerem as suas opções de desenvolvimento e definirem as respectivas políticas 

municipais de gestão territorial, de acordo com o modelo e as directrizes consagradas para a Região, as 

quais pressupõem a coordenação das políticas sectoriais a nível regional. 

O PROT Algarve tem como ambição de longo prazo afirmar o Algarve como “uma região dinâmica, 

competitiva e solidária no contexto da Sociedade do Conhecimento”. Para o efeito foram definidos nesse 

documento quatro Objectivos Estratégicos: 

• Qualificar e diversificar o cluster turismo/lazer; 

• Robustecer e qualificar a economia, promover actividades intensivas em conhecimento; 

• Promover um modelo territorial equilibrado e competitivo; 

• Consolidar um sistema ambiental sustentável e durável. 

Dada esta visão e estes objectivos estratégicos, o PROT Algarve estabeleceu um conjunto de prioridades 

de actuação que foram, posteriormente, sintetizadas na forma de sete Opções Estratégicas: 

• Sustentabilidade Ambiental - protecção e valorização de recursos naturais e da biodiversidade; 

• Reequilíbrio Territorial – objectivos de coesão territorial e de fomento do desenvolvimento das 

áreas mais desfavorecidas do interior da Região; 

• Estruturação Urbana – orientação do sistema urbano na perspectiva de uma melhor articulação 

com os espaços rurais, do reforço da competitividade territorial e da projecção internacional da 

Região; 

• Qualificação e Diversificação do Turismo - melhorar a competitividade e a sustentabilidade do 

cluster turismo/lazer, evoluindo para uma oferta de maior qualidade e para uma maior 

diversidade de produtos turísticos; 

• Salvaguarda e Valorização do Património Histórico-Arqueológico - reconhecimento do 

potencial de aproveitamento deste recurso territorial; 
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• Estruturação das Redes de Equipamentos Colectivos - elementos estruturantes da 

reorganização territorial da Região; 

• Estruturação das Redes de Transportes e Logística – promoção da competitividade e equilíbrio 

territorial e de melhor inserção nos espaços nacional e europeu. 

Para cada uma destas setes opções estratégicas foram, por sua vez, definidos um conjunto de Objectivos 

Operativos que remetem, necessariamente, para o desenvolvimento de acções concretas. Considerando o 

âmbito do projecto em avaliação, destacam-se os seguintes objectivos: 

• Potenciar a valorização sócio-económica das zonas ribeirinhas; 

• Promover o desenvolvimento turístico do interior, oferecendo condições mais favoráveis para a 

implantação de novos empreendimentos e promovendo novos produtos baseados nos valores 

e recursos específicos das áreas envolvidas; 

• Diversificar e diferenciar os produtos de oferta turística e de lazer, tanto no sentido de 

compensar a pressão da procura sobre a orla costeira, como de estimular a oferta de produtos 

com maior valor acrescentado e menor sazonalidade; dotar a oferta turística de 

empreendimentos, equipamentos e infra-estruturas complementares adequadas, 

designadamente infra-estruturas de apoio ao turismo náutico (...) com localizações adequadas 

e articuladas com a rede urbana regional. 

O PROT define ainda um Modelo Territorial que constitui uma tradução espacial das opções estratégicas 

acima referidas. A área de estudo encontra-se inserida nos seguintes sistemas: 

• Sistema do Litoral: encontrando-se abrangida pela Estrutura Regional de Protecção e 

Valorização Ambiental (ERPVA) e Zona Marítima de Protecção (constituída pelas Águas 

Marítimas Interiores e seus leitos); 

• Sistema Ambiental: abrangendo uma Área Nuclear (SIC do Guadiana - PTCON0036, 

pertencente à Rede Natura 2000). 

A esta organização espacial, o Modelo Territorial do PROT Algarve propõe uma divisão da Região em 

quatro grandes Unidades Territoriais, inserindo-se a área em estudo na unidade territorial Baixo Guadiana. 

O PROT Algarve apresenta, no seu capítulo V, as normas orientadoras de iniciativa pública para a gestão e 

uso do território, as quais definem as condições e critérios de implementação da Estratégia Territorial 

definida. 
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Para a gestão integrada do litoral – Sistema do Litoral - devem ser implementados Programas Estratégicos 

que complementem as medidas previstas no âmbito dos planos especiais (POOC) e municipais (PDM e PP) 

de ordenamento do território com o PROT Algarve. Estes programas privilegiam os aspectos ambientais e a 

concretização da ERPVA. No que diz respeito às Normas Específicas de Carácter Sectorial e, em particular, 

às relativas à Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental (ERPVA) destaca-se a seguinte 

orientação com aplicação na área de estudo: 

• O desenvolvimento turístico nas áreas nucleares deve ser centrado essencialmente nos 

perímetros urbanos existentes e em Núcleos de Desenvolvimento Turístico, desde que não haja 

conflito com as normas de planeamento formuladas pelos planos de ordenamento das áreas 

protegidas e pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000. 

O Programa de execução do PROT Algarve define um conjunto de medidas de iniciativa pública com vista à 

concretização dos Objectivos Operativos com interesse no âmbito do Projecto em estudo (estas medidas 

organizadas no PROT Algarve por Programas Estratégicos (PE) - Volume III do PROT Algarve): 

PE 03 – Valorização e requalificação ambiental 

• Discriminação positiva de áreas classificadas; 

• Intervenções na ERPVA; 

PE 07 – Valorização do Baixo Guadiana 

• Navegabilidade do rio Guadiana, valorização da área envolvente e seu aproveitamento 

turístico; 

PE 09 – Desenvolvimento sustentável das áreas de baixa densidade 

• Correcção de assimetrias regionais; 

• Valorização dos recursos endógenos para a fixação de população; 

• Estímulo às iniciativas económicas e empresariais; 

Estão previstas as seguintes realizações no âmbito destes programas estratégicos: 

• Projecto integrado de turismo náutico e de cruzeiros no rio Guadiana promovido pela CCRD 

Algarve, Junta de Andaluzia, Câmaras Municipais (CM’s) e privados – PE 07; 

• Requalificação/valorização de rias, rios, ribeiras e albufeiras promovida por CM’s e CCDR 

Algarve – PEs 03, 07, 08 e 09; 
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• Gestão e Valorização da ERPVA promovida pela CCDR Algarve, ICN, DR Agricultura, DGR 

Florestais e CM’s – PE 03. 

 

4.10.2.2. Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000)  

A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica que tem por objectivo contribuir para assegurar a 

biodiversidade através da conservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens no território 

da União Europeia. 

O Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 115-A/2008, de 21 de Julho, é um instrumento de gestão territorial, de concretização da política 

nacional de conservação da diversidade biológica, visando a salvaguarda e valorização das Zonas de 

Protecção Especial (ZPE) – ao abrigo da Directiva Aves (Directiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de 

Abril) – e dos Sítios da Lista Nacional [e respectivas fases posteriores de classificação: Sítios de 

Importância Comunitária (SIC) e Zonas Especiais de Conservação (ZEC)] – ao abrigo da Directiva Habitats 

(Directiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio) – do território continental, bem como a manutenção 

das espécies e habitats num estado de conservação favorável nestas áreas. Na sua essência, é um 

instrumento para a gestão da biodiversidade. 

O PSRN 2000 vincula as entidades públicas, dele se extraindo orientações estratégicas e normas 

programáticas para a actuação da administração central e local, devendo as medidas e orientações nele 

previstas ser inseridas nos planos municipais de ordenamento do território (PMOT) e nos planos especiais 

(PEOT). De facto, as medidas e orientações de gestão previstas no PSRN 2000 apenas serão vinculativas 

para os particulares quando forem inseridas nestes instrumentos de gestão territorial. 

A totalidade da área afecta ao projecto está inserida no Sítio “Guadiana” (PTCON0036), designado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto e posteriormente reconhecido como Sítio 

de Interesse Comunitário (SIC) pela Portaria n.º 829/2007, de 1 de Agosto (ver Desenho 3.2.1 – Volume II). 

O SIC “Guadiana” abrange cerca de 38 463,34 hectares (Portaria n.º 829/2007, de 1 de Agosto), 

estendendo-se pelo vale do rio Guadiana e principais afluentes sensivelmente entre Castro Marim e a 

ponte rodoviária do IP8 entre Beja e Serpa. 
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4.10.2.3. Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve 

O Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Algarve, aprovado pelo Decreto Regulamentar 

n.º 17/2006, de 20 de Outubro, é um instrumento de gestão de política sectorial, que incide sobre os 

espaços florestais e visa enquadrar e estabelecer normas específicas de uso, ocupação, utilização e 

ordenamento florestal, de forma a promover e garantir a produção de bens e serviços e o desenvolvimento 

sustentado destes espaços. 

As normas constantes do PROF Algarve vinculam directamente todas as entidades públicas e enquadram 

todos os projectos e acções a desenvolver nos espaços florestais públicos e privados. 

O concelho de Castro Marim é parte integrante do PROF Algarve, situando-se no limite nascente da sub-

região homogénea “Nordeste”. Para cada sub-região homogénea, o PROF define a hierarquia de funções a 

privilegiar e um conjunto de objectivos específicos, de entre os quais se destaca no âmbito do projecto em 

análise e para a sub-região Nordeste o desenvolvimento “da prática da pesca nas águas interiores”, 

incluindo a dotação de “todas as zonas prioritárias para a pesca, identificadas no inventário, com infra-

estruturas de apoio (ex.: acessos e pontos de pesca) e criar zonas concessionadas para a pesca”. 

O projecto em estudo não está incluído em nenhuma área submetida a regime florestal ou área crítica do 

ponto de vista da defesa da floresta contra incêndios, embora se integre no SIC do Guadiana. 

 

4.10.2.4. Plano de Bacia Hidrográfica do Guadiana 

O Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Guadiana, aprovado e publicado pelo Decreto Regulamentar 

n.º 16/2001, de 5 de Dezembro (rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 21-C/2001, de 31 de 

Dezembro), visa apresentar um diagnóstico da situação existente nesta bacia hidrográfica, definir os 

objectivos ambientais de curto, médio e longo prazo, delinear propostas de medidas e acções e 

estabelecer a programação física, financeira e institucional das medidas e acções seleccionadas, tendo em 

vista a prossecução de uma política coerente, eficaz e consequente de recursos hídricos, bem como definir 

normas de orientação com vista ao cumprimento dos objectivos enunciados. 

Na sua linha estratégica espacial o PBH define sub-regiões, designadas Unidades Homogéneas de 

Planeamento (UHP), que se pretendem tão homogéneas quanto possível sob os pontos de vista 

hidrológico-climático, socioeconómico e de conservação da natureza, de forma a poderem constituir 

unidades de referência para a aplicação de determinados objectivos, do programa de medidas, da 
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implementação, avaliação e acompanhamento do PBH. A área de estudo encontra-se inserida na UHP do 

Estuário. 

O PBH define vários objectivos, em diversas áreas temáticas, de modo a fazer face aos problemas 

diagnosticados na bacia hidrográfica do Guadiana. No âmbito do projecto em análise, a valorização 

económica e social dos recursos hídricos e a pretensão (preconizada no capítulo 5 do PBH) de assegurar a 

navegação comercial do troço principal do Guadiana são materializadas nos seguintes objectivos 

estratégicos e operacionais: 

• Promover a identificação dos locais para uso balnear ou prática de actividades de recreio, para 

a pesca ou navegação e para extracção de inertes e outras actividades, desde que não 

provoquem a degradação das condições ambientais; 

• Valorizar os usos secundários a estabelecer, nomeadamente, o uso balnear, a navegação e os 

desportos náuticos, assegurando a qualidade dos meios hídricos e instalar uma rede de 

monitorização para avaliação e controlo da qualidade da água; 

• Valorizar a rede hidrográfica para navegação com carácter lúdico/turístico, através da 

implementação e fixação de troços flutuáveis; 

• Reabilitar antigas infra-estruturas de apoio à navegação e construir outras novas, 

especialmente no troço referente ao estuário do Guadiana e seus afluentes, de forma a 

valorizar a rede hidrográfica e potencializar esta utilização.  

Em termos de articulação do domínio hídrico no ordenamento do território, o principal objectivo 

operacional aplicável neste contexto é o de interdição da “destruição da vegetação marginal nos leitos e 

margens dos cursos de água, excepto quando se destine a garantir a limpeza e desobstrução do 

escoamento natural ou a valorizar a sua galeria ripícola”. 

Finalmente, estes objectivos são estruturados e concretizados em projectos que enquadram um conjunto 

de medidas no sentido da prossecução dos objectivos estabelecidos. O PBH do Guadiana dá particular 

relevância aos projectos de estabelecimento de troços navegáveis no Guadiana a jusante da ponte de 

Mértola, organizados no Subprograma Utilização Adequada da Rede Hidrográfica na Navegação/Definição 

da Rede de Troços Navegáveis da Bacia do Guadiana. 
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4.10.2.5. Plano Director Municipal de Castro Marim 

O Plano Director Municipal (PDM) de Castro Marim foi ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 56/94, de 20 de Julho, e objecto de alteração do regulamento por adaptação ao PROT Algarve, 

conforme o Aviso n.º 3048/2009, de 7 de Janeiro (Diário da República 2.ª série n.º 24). 

De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM de Castro Marim (Desenho 4.10.1 – Volume II), a área de 

implementação do projecto incide sobre a classe de espaços de uso dos solos “espaços agro-florestais”. 

Os espaços agro-florestais ocupam uma importante parcela do território de Castro Marim, predominando 

no centro e sul do concelho. De acordo com o regulamento do PDM (artigo 27º), os espaços agro-florestais 

destinam-se, fundamentalmente, às actividades agrícolas, silvícola e pastoril, onde a ocupação humana 

terá de ser sustentada através de uma diversidade de actividades. 

De acordo com a alteração publicada no Aviso n.º 3048/2009, de 7 de Janeiro, nestes espaços apenas é 

permitida a construção de edificações isoladas, estabelecimentos hoteleiros isolados e edificações de 

apoio à actividade agrícola, florestal ou agro-florestal, que deverão obedecer às condições estabelecidas 

nos artigos 16.º-D, 16.º-E e 16.º-F do mesmo diploma, respectivamente. 

Segundo o n.º 3 do artigo 51º do PDM de Castro Marim, apresentam-se como equipamentos estruturantes 

da actividade turística do concelho (sem prejuízo dos estudos da especialidade), a instalação de dois 

portos de recreio na margem do Guadiana, um na Foz de Odeleite e outro em Almada do Ouro (conforme 

assinalado na Planta de Ordenamento do PDM (Desenho 4.10.1 – Volume II). 

 A Planta de Ordenamento do PDM delimita também as Área de Aptidão Turística (AAT) (Desenho 4.10.1 – 

Volume II), integrando-se o ancoradouro na AAT1, que veio a dar origem ao PP da Quinta da Choças (ver 

secção seguinte). Numa área com aptidão turística só é concretizável a construção de um empreendimento 

turístico quando for criado um NDT – Núcleos de Desenvolvimento Turístico – e planeado o seu uso 

através de planos de urbanização ou de pormenor. As 3 AATs definidas no PDM, localizam-se junto à 

margem do Guadiana, prevendo atenuar as assimetrias municipais entre o litoral e o interior e promover a 

criação de núcleos turísticos com capacidade de atrair turistas durante todo o ano e aumentar a oferta de 

trabalho, como forma de fixar população no concelho, combatendo o crescente despovoamento que se 

tem verificado especialmente nas freguesias de Azinhal e Odeleite (CM Castro Marim7). No entanto, o 

                                            

7 http://www.cm-castromarim.pt/site/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=105 
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artigo 4º do Aviso n.º 3048/2009, de 7 de Janeiro (norma revogatória) refere a revogação delimitação das 

Áreas de Aptidão Turística 1, 2, e 3 assinaladas na planta de ordenamento. 

Por outro lado, esta alteração do regulamento do PDM estabelece no seu Capítulo V, secção I, sobre 

“Núcleos de desenvolvimento turístico” (NDT): 

• Artigo 29.º - “Empreendimentos turísticos fora dos perímetros urbanos”: Sem prejuízo do 

regime específico dos estabelecimentos hoteleiros isolados, estabelecido no artigo 16.º -E, a 

criação de novos empreendimentos turísticos fora dos perímetros urbanos, no quadro das 

orientações estabelecidas no PROT Algarve, encontra -se sujeita ao modelo dos núcleos de 

desenvolvimento turístico (NDT), definido nos termos dos artigos seguintes. 

• Artigo 30.º - “Princípio do concurso público”: 1 — A criação de um NDT encontra -se sujeita a 

concurso público para estabelecimento de uma parceria mediante a celebração de um 

contrato, reduzido a escrito, entre o município e o promotor interessado na execução do NDT 

ou outras entidades públicas ou privadas, com vista à elaboração de plano de urbanização ou 

de pormenor para implementação do NDT e posterior concretização do empreendimento. 
 

O PP da Quinta das Choças delimitou o respectivo NDT relativo à área de aptidão turística n.º 1 (AAT 1) de 

com as regras e disposições do anterior regulamento do PDM (RCM n.º 56/94, de 20 de Julho), uma vez 

que este processo decorreu até 1997, culminando com a ratificação deste PP pela Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 87/97, de 2 de Junho (alterado em regime simplificado pela Declaração n.º 330/2003, de 

3 de Novembro). As delimitações/confrontações deste PP são coincidentes com o empreendimento 

turístico denominado "Almada de Ouro - Golf & Country Club".  

O Artigo 3.º (Situações juridicamente consolidadas) do Aviso n.º 3048/2009, de 7 de Janeiro, que altera o 

regulamento do PDM de Castro Marim, refere que “A presente alteração não se aplica aos actos 

constitutivos de direitos praticados ao abrigo das normas do Plano Director Municipal de Castro Marim, 

designadamente as licenças, autorizações e pedidos de informação prévia emitidos nos termos do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação”. 

 
 

4.10.2.6. Plano de Pormenor da Quinta das Choças 

A regulamentação aplicável a todas as intervenções urbanísticas e arquitectónicas previstas para a 

realização do empreendimento turístico denominado "Almada de Ouro - Golf & Country Club", onde se 
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integra o ancoradouro, encontra-se insita no Plano de Pormenor da Quinta das Choças (PPQC), ratificado 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 87/97, de 2 de Junho, e alterado em regime simplificado pela 

Declaração n.º 330/2003, de 3 de Novembro (2.ª série do Diário da República, n.º 254) (ver Desenho 3.3.4 

– Volume II). 

O PPQC delimitou o núcleo de desenvolvimento turístico (NDT) relativo à área de aptidão turística n.º 1 

(AAT 1) definida no PDM de Castro Marim (RCM 56/94), cujas delimitações/confrontações, de acordo com 

o disposto no respectivo art.º 1.º, são coincidentes com o empreendimento turístico denominado "Almada 

de Ouro - Golf & Country Club”. 

Nos termos do disposto no art.º 16.º/1/d do Dec.Lei n.º 69/90 (legislação à data vigente), o PPQC foi 

sujeito a ratificação governamental devido ao facto de introduzir alterações ao PDM de Castro Marim e em 

virtude das suas disposições contrariarem o disposto nos respectivos arts. 29.º e 30.º, ultrapassando o 

dimensionamento previsto para a AAT 1, daí resultando que, por força do acto de ratificação 

governamental, foi automaticamente alterado o PDM de Castro Marim relativamente à delimitação da AAT 

1 e do respectivo NDT (Cfr. art.º 1.º in fine do PPQC). Ou seja, a delimitação do NDT e da AAT 1 é aquela que 

consta nas peças desenhadas que acompanham o PPQC, nomeadamente a planta de implantação. Esta 

alteração processou-se em estrita conformidade com o disposto no art.º 23.º/1 do Plano Regional de 

Ordenamento do Território do Algarve (PROTAL) vigente à data, visto que foi operada através da alteração 

do PDM de Castro Marim, resultante da ratificação governamental e subsequente entrada em vigor do 

PPQC.  

Segundo o n.º 5 do artigo 9º do PPQC, foi previsto para a zona do empreendimento agora em análise a 

criação de “uma estrutura de ancoradouros e apoios complementares à navegação fluvial de embarcações 

de recreio”, em local que reunisse “as melhores condições funcionais e ambientais”. Através da planta de 

implantação do PPQC (ver Desenho 3.2.4 – Volume II) verifica-se que o local previsto para a construção da 

estrutura de ancoradouros e dos apoios complementares coincide com o local de implantação do projecto 

agora em avaliação.  

 

4.10.3. Servidões e restrições de utilidade pública 

Na perspectiva urbanística as condicionantes são normalmente identificadas como servidões, se se tratar 

de condicionantes legalmente estabelecidas, ou apenas como condicionantes naturais se representarem 
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situações de risco natural que importa prevenir e, consequentemente, salvaguardar de usos de solo 

indevidos, ou limitar a usos do solo adequados (Partidário, 1999). 

A servidão constitui um ónus ou encargo, imposto sobre uma propriedade e é limitadora do exercício do 

direito de propriedade (DGOT, 1988b, 1992, in Partidário, 1999). A servidão é administrativa quando é 

imposta uma disposição legal sobre uma propriedade por razões de utilidade pública. Resulta 

imediatamente da Lei e do facto de existir um objecto que a Lei considera como dominante sobre os 

prédios vizinhos. Este estatuto contribui para maximizar a utilidade pública dos bens que a determinam. 

As restrições de utilidade pública usufruem de um regime semelhante ao das servidões administrativas, 

mas distinguem-se destas por visarem a realização de interesses públicos abstractos, não corporizados na 

utilidade de um objecto concreto, seja de prédio ou qualquer outro imóvel (Partidário, 1999). 

As condicionantes e servidões aplicáveis à área de estudo são as seguintes: 

• Reserva Ecológica Nacional (REN);  

• Domínio Público Hídrico. 

 

4.10.3.1. Reserva Ecológica Nacional 

A Reserva Ecológica Nacional (REN) foi estabelecida em 1983 (Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 de Julho) com o 

objectivo de assegurar um desenvolvimento ecologicamente equilibrado do território. Inicialmente 

criticada devido aos deficientes mecanismos operacionais que prejudicavam a sua eficácia enquanto 

instrumento de ordenamento do território e de gestão do ambiente, a legislação da REN é revista em 1990, 

introduzindo maior flexibilidade mas mantendo os seus princípios e objectivos originais (Partidário, 1999), 

através do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março. 

Presentemente é o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, que estabelece o regime jurídico da REN, 

revogando o anterior diploma (Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março). 

A Planta de Condicionantes e Situação Existente (Desenho 4.10.3 – Volume II) delimita as áreas de REN na 

zona do PP do PP da Quinta das Choças as quais, por força da aprovação deste Plano através da RCM 

n.º 87/97, de 2 de Junho (e alteração em regime simplificado identificada pela Declaração n.º 330/2003, 

de 3 de Novembro), passam a prevalecer sobre as indicadas na Planta de Condicionantes do PDM de 

Castro Marim, delimitadas de acordo com o Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março (Desenho 4.10.2 – 
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Volume II). Pela análise da referida Planta (Desenho 4.10.3 – Volume II) verifica-se que a área de 

implantação do ancoradouro (e projectos associados) se integra na sua quase totalidade em área de REN. 

Salienta-se no entanto que a delimitação da REN no concelho de Castro Marim não se encontra ainda 

aprovada, pelo que a realização dos usos e acções previstos no n.º 1 do Artigo 20º do Decreto-Lei n.º 

166/2008, de 22 de Agosto (nomeadamente as alíneas d) escavações e aterros e e) destruição do coberto 

vegetal) nas áreas descriminadas no Anexo III do mesmo diploma, nomeadamente na alínea e) “Estuários, 

sapais, lagunas, lagoas costeiras e zonas húmidas adjacentes, incluindo uma faixa de protecção com a 

largura de 200 m a partir da linha de máxima preia-mar de águas vivas equinociais” aplicável ao presente 

projecto, carece de autorização por parte da CCDR competente.  

 

4.10.3.2. Domínio Público Hídrico  

A Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro define como zonas sujeitas a domínio público hídrico uma faixa de 

10 metros ao longo de todas as correntes não navegáveis (aplicável aos afluentes ao rio Guadiana como a 

ribeira das Choças, a montante) e uma faixa de 50 metros ao longo do rio Guadiana (sob a jurisdição do 

IPTM – Decreto-Lei n.º 257/2002, de 22 de Novembro), assim como os respectivos leitos.  

A faixa de 50 metros da margem do Rio Guadiana será interceptada pelo projecto do ancoradouro. 

O uso destes terrenos está condicionado ao regime estabelecido na Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, 

que define que os recursos hídricos do domínio público são de uso e fruição comum, nomeadamente nas 

suas funções de recreio, estadia e abeberamento, não estando este uso e fruição sujeito a título de 

utilização, desde que seja feito no respeito da lei geral e dos condicionamentos definidos nos planos 

aplicáveis e não produza alteração significativa da qualidade e da quantidade da água (Artigo n.º 58). 

No Artigo 60.º do referido diploma definem-se as utilizações sujeitas a licença, incluindo as competições 

desportivas e a navegação, bem como as respectivas infra-estruturas e equipamentos de apoio, a 

realização de aterros ou escavações e a extracção de inertes. O licenciamento das referidas utilizações, 

requerido à Administração da Região Hidrográfica do Algarve, I.P. (as ARHs sucedem às CCDRs e, 

nalgumas competências, ao INAG, no domínio de recursos hídricos, conforme a Portaria n.º 393/2008, de 

5 de Junho), deve cumprir as seguintes disposições, não afectando (Artigo 63.º da Lei 58/2005, de 29 de 

Dezembro, e Artigos 10.º, 41.º, 44.º e 62.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, alterada pelos 

Decretos-Lei n.º 391-A/2007, de 21 de Dezembro, e n.º 93/2008, de 4 de Junho): 
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• Inexistência de outros usos efectivos ou potenciais dos recursos hídricos, reconhecidos 

como prioritários e não compatíveis com o pedido; 

• Respeito pelo disposto no plano de gestão de bacia hidrográfica e instrumentos de gestão 

territorial aplicáveis; 

• Não afectar as condições de funcionalidade da corrente, o normal escoamento das águas e o 

espraiamento das cheias; 

• Não afectar os ecossistemas em presença, nomeadamente zonas húmidas; 

• Não afectar a integridade biofísica e paisagística do meio, dos leitos e das margens; 

• Não afectar a segurança de obras marginais ou de transposição dos leitos; 

• Permitir o livre acesso ao domínio público. 

O Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, alvo das alterações acima mencionadas, no seu Artigo 11.º, 

possibilita ainda um pedido de informação prévia sobre a possibilidade de utilização dos recursos hídricos 

à ARH do Algarve, I.P. (do qual deve constar a identificação rigorosa da utilização pretendida e do local 

exacto pretendido para a sua implantação), o qual se torna vinculativo até ao licenciamento, desde que o 

pedido de licenciamento seja apresentado no prazo de um ano a contar da data de notificação. 

O n.º3 do Artigo 60.º estabelece ainda que a extracção de inertes em águas públicas deve ser executada 

unicamente como medida necessária ou conveniente à gestão das águas, ao abrigo dos artigos 33.º e 

34.º, donde se destaca neste âmbito, as medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica e 

zona ribeirinha a “Correcção dos efeitos da erosão, transporte e deposição de sedimentos, 

designadamente ao nível da correcção torrencial”, de acordo com planos específicos de desassoreamento 

que garantam: 

• A manutenção das condições de funcionalidade das correntes, a navegação e flutuação e o 

escoamento e espraiamento de cheias; 

• O equilíbrio dos cursos de água, praias e faixa litoral; 

• O equilíbrio dos ecossistemas; 

• A preservação das águas subterrâneas; 

• A preservação das áreas agrícolas envolventes; 

• O uso das águas para diversos fins, incluindo captações, represamentos, derivação e 

bombagem; 

• A integridade dos leitos e margens; 

• A segurança de obras marginais ou de transposição dos leitos; 

• A preservação da fauna e da flora. 
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4.10.4. Síntese 

Em termos de Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) aplicáveis têm-se:  

• Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT Algarve; 

• Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000); 

• Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF Algarve); 

• Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Guadiana; 

• Plano Director Municipal (PDM) de Castro Marim; 

• Plano de Pormenor da Quinta das Choças (PPQC). 

Relativamente a condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública verifica-se que a área de 

projecto se integra parcialmente em: 

• Reserva Ecológica Nacional (REN); 

• Domínio Público Hídrico. 

Não estão definidas áreas de Reserva Ecológica Nacional (RAN) ou outras servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública na área de intervenção, para além das acima referidas. 

 

4.10.5. Evolução da situação de referência na ausência do projecto  

Mesmo com a ausência do projecto verificar-se-á uma alteração relevante da situação actual, no que diz 

respeito ao ordenamento do território e aos actuais usos do solo, uma vez que o Plano de Pormenor da 

Quinta das Choças, prevê a construção de um empreendimento, de dois campos de golfe e das respectivas 

acessibilidades na envolvente da área em estudo. 
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4.11. Património arqueológico, arquitectónico e etnográfico 

4.11.1. Introdução 

A abordagem ao Património Cultural, nas vertentes arqueológica, arquitectónica e etnográfica, decorre da 

crescente necessidade de conciliar o progresso económico e social das regiões com a memória colectiva 

dos seus habitantes, materializada em testemunhos da presença humana no território. Para poder 

proceder a uma correcta análise é necessário considerar todos os indícios que permitam uma apreciação 

da história local, abrangendo assim imóveis classificados, edificações (património arquitectónico), 

elementos construídos relacionados com o passado recente ainda bem vincado na memória da população 

(património etnográfico) e património móvel e/ou soterrado (vestígios arqueológicos), ou seja, 

testemunhos materiais que permitam um reconhecimento dos vários processos de ocupação do território 

afecto ao projecto em análise.  

Os próximos pontos especificam os meios e métodos de abordagem empregues no estudo, procurando 

indicar e descrever as ocorrências patrimoniais que de alguma forma possam ser alvo de impacte 

decorrente da implantação do projecto em análise. 

 

4.11.2. Metodologia 

No âmbito do presente estudo, foram considerados elementos patrimoniais distintos que se encontram na 

área de projecto e na sua envolvente, incluídos nos seguintes campos: 

• Elementos abrangidos por figuras de protecção, nomeadamente os imóveis classificados ou 

outros monumentos e sítios incluídos nos Planos de Ordenamento; 

• Elementos de reconhecido interesse patrimonial e/ou científico, que constem em inventários 

patrimoniais, em trabalhos científicos, e ainda aqueles cujo interesse e valor se encontra 

convencionado; 

• Elementos singulares e vestígios materiais de antropização do território, ilustrativos de 

processos tradicionais de organização do espaço e de exploração dos seus recursos 

naturais, em suma, do modus vivendi de povos e populações que aí tenham habitado ou 

passado. 
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As realidades passíveis de integrar o âmbito do presente estudo são: 

• Vestígios arqueológicos numa acepção restrita (achados isolados, manchas de dispersão de 

materiais, estruturas parcial ou totalmente cobertas por sedimentos, contudo passíveis de 

detecção); 

• Vestígios de rede viária e caminhos antigos; 

• Vestígios de mineração, pedreiras e outros indícios materiais de exploração de matérias-

primas; 

• Estruturas hidráulicas e industriais; 

• Estruturas defensivas e delimitadoras de propriedade; 

• Estruturas de apoio a actividades agro-pastoris; 

• Outros tipos de estruturas e vestígios arqueológicos e patrimoniais. 

 

4.11.2.1. Recolha de informação 

A primeira fase, que consiste na recolha de informação, tem como objectivo recolher toda a informação 

disponível sobre a área de estudo, que tipos de estudos foram desenvolvidos e que tipo de património é 

conhecido. Nesta fase, e com base na informação, também se avalia o potencial da área de estudo, de 

acordo com as características específicas do terreno, nomeadamente fisiografia e solos. 

A informação recolhida é de conteúdo diverso, incluindo bibliografia da especialidade, genérica e 

cartografia. A bibliografia inclui inventários patrimoniais de organismos públicos, o Plano Director de 

Castro Marim, bibliografia especializada, entre outros. 

A informação recolhida é complementada com a análise cartográfica, utilizando-se como suporte a Carta 

Militar de Portugal 1:25 000 e a Carta Geológica 1:50000, de forma a procurar potenciais indícios de uma 

ocupação antiga. 

 

4.11.2.2. Trabalho de campo 

O trabalho de campo compreendeu dois níveis de inquérito ao espaço físico, onde se aplicaram critérios 

metodológicos de abordagem distintos: 

• Reconhecimento dos dados inventariados durante a fase de levantamento bibliográfico; 
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• Prospecção sistemática de toda a área terrestre abrangida pelo projecto. Esta acção implicou 

a observação total da superfície do terreno. 

No trabalho de campo realizou-se a prospecção sistemática da área abrangida pelo projecto, ou seja, a 

observação da superfície total do terreno, em particular de eventuais anomalias, através de percurso 

pedonal, realizada em faixas paralelas. As áreas alvo de prospecções sistemáticas incluem: 

• Área de implantação das infra-estruturas 

• Zonas contíguas, para circulação de veículos 

• Faixas de segurança necessárias à execução das infra-estruturas 

O trabalho foi realizado por dois prospectores num dia, em Março de 2010. O terreno apresentava 

condições de visibilidade medianas, sendo a prospecção apenas dificultada pela grande concentração de 

água nos solos, resultado das intensas chuvas que se fizeram sentir nos últimos meses.  

 

4.11.2.3. Inventário e gestão de informação 

Das informações e dados colectados, durante das fases de recolha de informação e do trabalho de campo, 

resultou um inventário patrimonial da área de estudo, que se transpôs para os seguintes suportes: 

• Tabela de inventário – Quadros 4.11.4 e 4.11.5; 

• Fichas de inventário – Anexo II (Volume III); 

• Inventário fotográfico – Fotografias 4.11.1 a 4.11.7 (Volume II); 

• Cartografia – Desenhos 4.11.1 e 5.11.1 (Volume II). 

A tabela de inventário inclui todos os sítios inventariados para a caracterização da área de projecto, 

apresentando-se apenas a informação necessária para o conhecimento genérico do património conhecido. 

O quadro 4.11.4 reporta-se ao património conhecido na área de análise de enquadramento e no quadro 

4.11.5 lista-se o património identificado na área do projecto. 

As fichas individuais são aplicadas exclusivamente ao património identificado na área de projecto. Estas 

fichas são mais específicas quanto à informação apresentada, estando organizadas em três tópicos:  
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 Localização 

Neste campo é apresentada a localização administrativa do sítio/elemento patrimonial, onde se inclui a 

georeferenciação (segundo o sistema cartográfico Gauss, Datum 73). 

 Caracterização 

Neste campo são apresentadas as características do sítio, nomeadamente: descrição dos materiais e 

estruturas que se possam observar; breve descrição do enquadramento paisagístico; visibilidade do 

terreno e uso do solo; a principal bibliografia associada (caso o sítio não seja inédito); o estado de 

conservação; o reconhecimento social e científico e a classificação (caso possua protecção legal atribuída 

por Decreto-Lei).  

O valor patrimonial aqui apresentado é obtido através da ponderação dos factores considerados mais 

importantes para a atribuição do valor do sítio. O sistema utilizado é um sistema qualitativo simples sobre 

o qual se calcula o valor final. O valor é atribuído a cada factor ponderativo de acordo com o seguinte 

quadro: 

Quadro 4.11.1 – Atribuição de valor a factores ponderativos 

Factores ponderativos Valor  

Conservação (C)  1-6 

Originalidade (Or)  1-6 

Protecção legal (Pl) 1-3 

Reconhecimento social e científico (Rsc) 1-6 

Fórmula de cálculo para o valor patrimonial: Vp = [(C+O+Pl+Rsc)-mín]/(máx – mín)] 

O valor patrimonial (Vp) atingido é de 0 a 1, sendo atribuído uma classe de valor patrimonial em função da 

soma obtida: 

Quadro 4.11.2 – Atribuição de valor patrimonial (Vp)  

Valor obtido Valor patrimonial 

≥ 0,76 < 1,00 6 

≥ 0,51 < 0,75 4 

≥ 0,26 < 0,25 2 

≥0 <0,25 1 
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Os parâmetros de medição do valor patrimonial não possuem uma dimensão física, e assim, a fiabilidade 

do processo não depende tanto da rigidez dos parâmetros mas da homogeneidade da aplicação dos 

critérios de avaliação.  

No campo dos impactes previstos são apresentados os factores magnitude de impacte (Mi), 

recuperabilidade da acção (Rc), acção impactante e a significância de impacte. O valor da significância de 

impacte é alcançado através dos seguintes factores ponderativos: valor patrimonial (Vp), reconhecimento 

social e científico (Rsc), magnitude de impacte (Ma) e recuperabilidade da acção (Rc). 

O registo fotográfico tem como objectivo principal a ilustração do património identificado e como do 

território em que se integra. A fotografia serve ainda para ilustrar o grau de visibilidade do solo. 

Da cartografia produzida para o património resultam duas cartas: o Desenho 4.11.1 (Volume I) tem como 

tema a representação do enquadramento histórico na área de projecto e envolvente, é apresentada à 

escala 1:25 ooo. Os sítios são os georeferenciados nas bases de dados nacionais (disponibilizados pela 

Divisão de Inventário, Documentação e Arquivo, do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e 

Arqueológico); o Desenho 5.11.1 (Volume II) tem como objectivo representar graficamente o grau de 

visibilidade da área de projecto e o património identificado e afectado. 

Em função dos resultados obtidos na caracterização e avaliação de impactes, são propostas acções de 

mitigação no subcapítulo 6.12. 

Seguidamente, apresentam-se, de forma mais detalhada, as tarefas específicas desempenhadas para a 

caracterização da situação de referência no âmbito do presente descritor. 

 

4.11.3. Caracterização da área em estudo 

Para se proceder à caracterização definiu-se um espaço mais abrangente, definido como área de 

enquadramento, com características geográficas específicas, através do qual se pudesse compreender a 

ocupação diacrónica do espaço onde se insere o projecto. O cruzamento da análise fisiográfica com os 

vestígios patrimoniais actualmente conhecidos, permitirá extrapolar para a área de projecto o tipo de 

ocorrência patrimonial que se poderá vir identificar. Os limites da área de enquadramento são:  

• Norte – Ribeira das Choças 

• Sul – Ribeira de beliche 
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• Este – Rio Guadiana 

• Oeste – EN-122 

  

4.11.3.1. Resultados da recolha de informação 

A pesquisa bibliográfica incidiu sobre um vasto conjunto de textos da especialidade e documentos 

generalistas, onde se destaca o regulamento do Plano Director Municipal de Castro Marim, resolução de 

Conselho de Ministros n.º 56/94 de 25 de Fevereiro, com alteração por adaptação em Aviso 3048/2009, 

em DR de 4/02/09, e o Plano de Pormenor da Quinta das Choças, resolução de Conselho de Ministros 

nº87/97, de 02/06/97 (alterado entretanto pela Declaração da DGOTDU n.º 330/2003, publicada no DR 

n.º 254 II Série de 3.11.2003), pela falta de regulamentação específica para o património arqueológico. 

Recorreu-se ainda a inventários patrimoniais, com particular destaque para a base de dados Endovélico, 

disponibilizada pelo Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR), e a base 

de dados do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), bem como a bibliografia da 

especialidade. Consultou-se a Câmara Municipal de Castro Marim no sentido de obter a georeferenciação 

relativa aos principais sítios conhecidos na proximidade da área de projecto, contudo, não se obteve 

resposta por parte da Câmara. 

Quadro 4.11.3 – Fontes de informação 

Fonte de informação Número de registos 

http://www.igespar.pt/patrimonio 
Património arqueológico Concelho:136 /Freguesia: 30/Área de projecto:7 

Património classificado Concelho: 3/ Freguesia: 0 / Área de projecto:0 

IHRU Património arquitectónico Concelho: 33 / Freguesia: 8/ Área de projecto:8 

Quadro 4.11.4 – Património registado na freguesia 

Designação Tipologia  Cronologia  
Património Arqueológico  

Corte do Guadiana, cns7788 Povoado Calcolítico/ Idade Média 

Alcaria das Choças, cns1217 Vestígios diversos Romano e medieval islâmico 

Azinhal, cns1441 
Villa 

Romano 

Alcarias/ Almada d’Ouro, cns30137 Romano/ Islâmico 

Corte Nova, 8003 Povoado Medieval islâmico 

Fonte do Boi, cns18896 
Casal rústico Medieval islâmico (e pós-islâmico) 

Murtal, cns18905 
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Designação Tipologia  Cronologia  

Velha Reveza, cns18910 

Corte Velho, cns8002 Povoado Medieval cristão 

Património Arquitectónico 

Igreja do Azinhal Igreja Séc. XVIII 

Casa no Lg. do Mercado Edifício civil Séc. XIX (conjuntural) 

Casa do Povo de Azinhal Edifício Público Séc. XIX 

Edifício da Junta de Freguesia do Azinhal Edifício Público 
Séc. XX 

Casa na R. Capitão Lino Vaz Palma Antunes Edifício civil 

Núcleo Museológico do Azinhal Edifício civil 
Indeterminado 

Nora de Beliche Nora 

A caracterização geológica e geomorfológica da área de estudo foram efectuadas com base na informação 

de carácter geológico e geomorfológico disponível em bibliografia, em cartografia temática, 

nomeadamente na Carta Geológica de Portugal à escala 1:100 000, a Carta de Aptidão à escala 1:50 000 e 

na observação do local.  

De acordo com a cartografia consultada, o projecto incide sobre uma formação xistosa que se encontra 

associada a solos tipo Ex (solos esqueléticos). Contudo, através da observação local, o local proposto para 

o ancoradouro parece corresponder a uma pequena enseada actualmente preenchida por aluviossolo 

moderno.  

O levantamento toponímico permite identificar designações com interesse, que reportam a existência de 

elementos construídos de fundação antiga, designações que sugerem tradições lendárias locais ou 

topónimos associados à utilização humana de determinados espaços em moldes tradicionais. Dos 

topónimos identificados destacam-se os seguintes: 

• Quartos – derivado da designação romana de 4ª milha- quartus (possivelmente contado a 

partir de Baesuris romana, actual Castro Marim, na ligação para Mirtilis, actual Mértola) 

• Alcarias – topónimos claramente de raiz árabe, indicativo de vestígios arqueológicos strictu 

sensu 

• Almada d’Ouro – topónimo de raiz árabe, derivado de al ma’dam, que significa mina de ouro 

• Corte – associado a exploração de matérias-primas 

• Almas – associado a espaços de necrópole 

• Choças – espaço edificado em ruínas 
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No levantamento fisiográfico ponderam-se as características próprias do meio que determinam a 

especificidade e o tipo de implantação mais ou menos estratégica de alguns elementos patrimoniais. As 

condicionantes do meio físico reflectem-se também na selecção dos espaços onde se instalaram os 

núcleos populacionais e as áreas nas quais foram desenvolvidas actividades de exploração dos recursos e 

do potencial produtivo da terra. A abordagem da oro-hidrografia do território é indispensável na 

interpretação das estratégias de povoamento e de apropriação do espaço ao longo dos tempos.  

De acordo com a análise elaborada à área de enquadramento, é possível perceber que as ribeiras de 

Beliche e das Choças teriam uma foz mais aberta (actualmente encontram-se assoreadas), tendo sido 

bons meios de penetração da serra. A área prevista para a construção do ancoradouro faria uma pequena 

enseada imediatamente antes de se chegar à foz da ribeira das Choças, estando também ela assoreada, à 

imagem das ribeiras.  

Os topos de cabeços e plataformas virados aos ribeiros e Rio Guadiana têm fortes probabilidades de 

apresentarem vestígios arqueológicos, permitindo um acesso rápido por via fluvial à linha de costa, bem 

como o controlo desse mesmo acesso. 

 

4.11.3.2. Enquadramento histórico: a importância do Rio Guadiana na ocupação 
humana 

Para compreender a ocupação humana na área de estudo é fundamental perceber a função do Rio 

Guadiana no eixo da articulação do povoamento. Inicialmente, o paleoestuário seria mais amplo e 

recuado, tendo o seu limite junto à actual vila de Castro Marim. Estrabão descreve a boa navegabilidade 

do Rio Guadiana bem como a sua desembocadura dupla enquanto Plínio refere a existência de lagoas ao 

longo do troço médio e superior do rio, referindo-se ainda à presença de minas que se estenderiam até ao 

Rio Tejo. 

Os rios podem servir como eixos de união mas também como barreiras naturais de divisão entre regiões. 

Os materiais atestam a comunicação entre o litoral e o interior em épocas pré e proto-históricas, 

assistindo-se à ocupação estratégica das zonas elevadas, povoamento este que controla as vias terrestres 

bem como as fluviais, controlando ainda o povoamento das zonas baixas. 

Apesar das evidências anteriores à Idade do Ferro, a verdade é que é a partir desta época, com o início do 

comércio a larga escala, que o curso do Rio Guadiana passa a integrar o circuito comercial enquanto via de 

penetração do território. Castro Marim correspondia ao terminus antigo do tráfego flúvio-marinho do 
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estuário e do curso inferior do rio. Inicialmente, poderá ter sido uma ilha na foz do rio, mas com o 

progressivo assoreamento, ter-se-á tornado numa península ligada a terra por Norte e Oeste, mantendo a 

liberalidade a Este (BLOT: 2003, p. 298).  

É na I Idade do Ferro que se constrói a primeira muralha, datando da segunda metade do séc. VIII a.C. De 

acordo com as intervenções arqueológicas realizadas, no séc. V a.C., já na II Idade do Ferro, surgem os 

primeiros produtos provenientes da Grécia.  

No período romano, entre Castro Marim e Mértola, o tráfego fluvial seria intenso. Numa primeira fase, 

associada ao período republicano, a opção prendia-se sobretudo com o controlo das rotas, de forma a 

gerir o transporte de matérias (do qual se destacam os metais predominantes na serra) até ao 

mediterrâneo (em direcção a Roma). Através do Guadiana era possível atingir Mérida facilitando o 

escoamento de todo o tipo de produtos. De entre estes produtos assume especial relevância o minério 

que, como foi referido por Plínio, surgia por toda a serra até se atingir o Rio Tejo. 

Entre Castro Marim (Baesuris) e Mértola (Mirtilis) estendem-se vários quilómetros de margens sujeitas a 

uma ocupação de cariz rural, bastando para isso reunirem as condições necessárias, nomeadamente 

acessibilidade de atracagem e solo agricultável. 

De acordo com os registos arqueológicos, o período mais marcante da ocupação humana na área de 

enquadramento é o medieval. Os primeiros povoados são de época omíada e parecem corresponder a 

núcleos rurais de carácter familiar. Os sítios de altura tendem a ser abandonados em finais do séc. IX 

dando-se um aumento do povoamento rural, que se desenvolve com o califado e culmina com uma certa 

densidade de alcarias. Para os sécs. X-XI podem-se observar algumas variantes topográficas na ocupação 

do território: a maioria dos sítios ocupa flancos, desenvolvendo-se em socalcos: podem surgir em 

pequenas elevações próximo de linhas de água ou podem ainda surgir em planaltos. Outros locais 

situados nas proximidades das alcarias seriam inicialmente quintas ou granjas dispersas, que 

posteriormente se desenvolveriam para espaços rurais puli-nucleares. Nesta situação poder-se-á 

encontrar a povoação do Azinhal. 

Após a ocupação cristã do Algarve (século XIII) e da Andaluzia (século XV), o Guadiana consolidou-se como 

fronteira entre os Reinos de Portugal e Espanha. As praças fronteiriças, das quais Castro Marim é exemplo, 

entregues às Ordens religioso-militares de Cristo e de Santiago, asseguraram o povoamento e defesa dos 

territórios raianos e a segurança da circulação fluvial.  
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4.11.3.3. Resultados das prospecções sistemáticas 

A prospecção sistemática desenvolvida na área de projecto permitiu perceber que a área não reúne as 

condições necessárias à presença humana, dado a sua pouca altimetria associada à sua proximidade ao 

rio. O terreno encontrava-se bastante alagado, resultado das chuvas intensas das últimas semanas bem 

como da subida do nível do rio. 

No local identificaram-se fragmentos cerâmicos dispersos um pouco por toda a área prospectada 

(Fotografia 4.11.1 – Volume II), no entanto, considera-se que estes fragmentos são provenientes das ruínas 

do Azinhal, situadas numa zona mais elevada, fora da área de intervenção directa do projecto. Estas 

ruínas, identificadas na primeira fase dos trabalhos desenvolvidos para o presente EIA, em 2003-2004, 

correspondem a um edificado típico da serra algarvia (Fotografia 4.11.2 – Volume II), onde o corpo principal 

virado ao Rio Guadiana possui um telhado de uma água e duas divisões contíguas. É possível perceber 

que a determinado momento foi anexado a este corpo um segundo espaço ao longo da fachada traseira, 

estruturalmente mais fraco, encontrando-se praticamente todo em ruínas. A telha de meia-cana fina bem 

como a cerâmica vidrada apontam para uma cronologia moderno-contemporânea (Fotografia 4.11.3-4 – 

Volume II). 

Já no limite da área de estudo, a cerca de 45 metros a Sul do futuro acesso que ligará o ancoradouro à 

rotunda de acesso (projecto associado), identificou-se um sítio arqueológico, designado de Fonte do Boi 2. 

No local pode-se observar uma elevação alongada artificial (Fotografia 4.11.5 – Volume II), criada no 

processo natural de deposição sedimentar sobre ruínas. As cerâmicas observadas pertencem ao grupo das 

comuns (Fotografia 4.11.6 – Volume II), não permitindo extrapolar cronologias, contudo as telhas de 

meia-cana possuem uma morfologia e uma tipologia que sugerem uma ocupação baixo-medieval, inícios 

do período moderno (Fotografia 4.11.7 – Volume II). 

 

4.11.4. Síntese  

A região alargada em que o projecto do Ancoradouro se insere contém uma riqueza patrimonial grande e 

na sua abrangência completa, o que constitui a própria identidade cultural do povo serrano que sabemos 

bem fincada e característica.  

O Rio Guadiana surge referido pela primeira vez em textos clássicos de Estrabão e Plínio, onde exaltam a 

sua navegabilidade, lagoas e desembocadura. A grande importância do Rio Guadiana prendia-se com 

vários factores, sendo de destacar a possibilidade de penetração na Peninsular Ibérica, podendo-se atingir 
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cidades como Mérida. De facto, são conhecidos inúmeros registos arqueológicos ao longo das margens 

deste rio, que remontam à pré-história e se estendem até à actualidade.  

A área de estudo corresponde a uma pequena reentrância na margem do Rio Guadiana, junto à foz da 

ribeira das Choças, cuja sedimentação é bastante recente, resultante do processo aluvionar pós séc.XVI. 

Os trabalhos de prospecção permitiram relocalizar um sítio moderno-contemporâneo e identificar um 

outro baixo-medieval inícios do período moderno, ambos localizados numa área de incidência indirecta do 

projecto. 

 

4.11.5. Evolução da situação de referência na ausência do projecto 

Face ao exposto, verifica-se que a evolução da situação de referência sem o projecto não representa, a 

priori, qualquer tipo de ameaça no que respeita ao património arqueológico e arquitectónico, permitindo a 

manutenção de uma situação idêntica à actual. 

 

4.12. Sócio-economia 

A análise sócio-económica tem como objectivo principal a avaliação dos impactes sociais e económicos do 

projecto referente à implantação do Porto de Recreio Almada de Ouro, bem como a definição de medidas 

de potencialização dos impactes positivos do projecto e minimização e compensação dos impactes 

negativos identificados.  

Dada a natureza do empreendimento em avaliação, a recolha de dados será efectuada ao nível da 

dinâmica demográfica, da estrutura e dos níveis de desemprego, do desenvolvimento turístico, incluindo a 

evolução da oferta e da procura turística na região e da estrutura económica. No final faz-se uma breve 

referência ao nível da rede viária e acessibilidades.  

Esta caracterização permitirá aprofundar os conhecimentos relativamente à situação actual da área 

geográfica onde se insere o projecto do Ancoradouro e avaliar as principais tendências, tendo em 

consideração o comportamento no passado.  

Em termos geográficos, a caracterização sócio-económica incide sobre a freguesia do Azinhal, concelho de 

Castro Marim, distrito de Faro. Conjuntamente, são por vezes utilizados os dados regionais (Algarve) e 
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nacionais, por forma a enquadrar os principais indicadores e características do concelho no panorama 

regional e/ou nacional (isto é, em que aspectos os mesmos divergem ou se aproximam das médias 

regionais e nacionais)  

 

4.12.1. Distribuição e evolução da população 

A freguesia do Azinhal, assim como o concelho de Castro Marim, em geral, apresenta indicadores 

demográficos típicos de um território rural: a densidade populacional é baixa (cerca de 10 habitantes e por 

km2) e o envelhecimento é acentuado (425 residentes com 65 e mais anos por cada 100 residentes com 

menos de 15 an0s) (cf. Quadro 4.12.1).  

Relativamente à distribuição da população, existe uma clara preferência, pelas freguesias mais próximas 

do litoral, nomeadamente pela freguesia de Altura e de Castro Marim (sede de concelho), em detrimento 

das freguesias mais interiores (Odeleite e Azinhal).  

A freguesia de Odeleite apresenta mesmo um índice de envelhecimento tendente para infinito (∞), fruto da 

ausência de crianças e jovens residentes e de um aumento substantivo da esperança média de vida, 

registando, em 2001, cerca de 1.021 residentes com 65 e mais anos por cada 100 residentes com menos de 

15 an0s) para uma população de apenas 934 residentes.  

Apesar de não existirem dados disponíveis actuais, é natural que este índice se tenha agravado nestas 

freguesias, desde 2001, acompanhando a tendência verificada no país, em geral, e nos territórios mais 

rurais e/ou interiores, em particular.  

Em termos evolutivos, a população tem vindo a regredir, desde 1991, no concelho de Castro Marim e, uma 

vez mais, esta diminuição é mais acentuada nas freguesias mais interiores. 

Note-se, no entanto, que o crescimento anual acumulado registado na freguesia de Altura, no período de 

1991 a 2001 (+4,53%), estará muito provavelmente relacionado, com a diminuição verificada na freguesia 

de Castro Marim (que registou uma taxa média anual negativa de -4,40%), uma vez que à data dos censos 

de 1991, esta freguesia ainda não existia (foi criada em 1993) estando a sua população inserida na 

freguesia de Castro Marim. Observa-se assim, neste período, um fluxo ainda significativo de migrantes 

internos para a faixa litoral meridional, que veio a constituir a freguesia de Altura, mas que não se reflectiu 

nas taxas de crescimento deste concelho (dado tratarem-se de movimentos internos), tendo este 

apresentado uma taxa média anual negativa de -0,31% no mesmo período. (cf. Quadro 4.12.1) 
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Quadro 4.12.1 – Indicadores seleccionados de população por freguesia do Concelho de Castro Marim (1991, 

2001 e 2008) 

Território 

População Residente 

N.º de habitantes 

TCMA (c) 

% 

Índice de 
Envelh. (d) 

% 

Densidade 
Populac. 

Hab./km2 

1991 2001 2008 (b) 1991-2001 2001-08 2001(e)/ 
2008 2008(b) 

Azinhal 762 692 679 -0,96 -0,26 425,0 10,0 

Altura (a) 1.233 1.920 1.885 4,53 -0,26 102,3 169,9 

Odeleite 1.260 934 917 -2,95 -0,26 1.020,8 6,4 

Castro Marim 
(Freguesia) 3.548 3.047 2.991 -4,40 -0,26 158,5 37,7 

Castro Marim 
(Concelho) 6.803 6.593 6.472 -0,31 -0,26 224,8 21,5 

Algarve 341.404 395.218 430.084 1,47 1,22 123,5 86,1 

Continente 9.375.926 9.869.343 10.135.309 0,51 0,38 118,1 113,9 

(a) A freguesia de Altura apenas foi criada em 1993,sento que até essa data estava inserida na freguesia de Castro Marim. No 
entanto os censos de 1991 apresentam valores para a população residente. 
(b) A população por freguesia e densidade populacional foram estimadas pela NEMUS com base na evolução 2001-2007 
estimada pelo INE para o concelho de Castro Marim e que depois serviu de base para o cálculo da densidade populacional. 
(c) TCMA = Taxa de crescimento médio anual. 
(d) Índice de Envelhecimento = População 65 + anos / População 0-14 anos x 100. 
(e) O ano de referência do Índice de Envelhecimento para as freguesias é 2001 e para as restantes unidades 2008. 
Fonte: INE (1991) (2001) (2009a). 

Não é conhecida a evolução, desde 2001, da população residente na freguesia do Azinhal (assim como nas 

restantes freguesias do concelho). No entanto, as projecções demográficas (para 2008) divulgadas pelo 

Instituto Nacional de Estatística (INE) conduzem a uma contracção da população do concelho de Castro 

Marim a uma taxa média de -0,26% ao ano, desde 2001, (estimando-se que, em 2008, a população 

residente desta freguesia se situe perto dos 680 habitantes) que contrasta com o crescimento médio anual 

de +1,22% observado para a região do Algarve (cf. Quadro 4.12.1). 
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Apesar de menos desenvolvido em termos turísticos, face a outros concelhos do Baixo Guadiana e do 

Algarve (cf. secção 4.12.5) Castro Marim apresenta uma população flutuante com algum significado (cerca 

de 1.150 habitantes equivalentes/ano8), notando que se trata de um território com apenas 6.500 

residentes permanentes. 

 

4.12.2. Volume, estrutura e incidência do desemprego 

Uma das principais consequências (e das mais dramáticas) da crise mundial que ainda se vive actualmente 

(e que começou por ser financeira, mas que rapidamente se alastrou para a esfera económica e social) é o 

agravamento das taxas de desemprego na Europa e nos Estados Unidos e, regra geral, em todos países 

desenvolvidos e que em Portugal já ultrapassou a barreira dos dois dígitos, situando-se, de acordo com os 

dados mais recentes, divulgados pelo INE, nos 10,4% da população economicamente activa, no 4º 

trimestre de 2009 (INE, 2010). 

Castro Marim vinha apresentando uma incidência de desemprego9 abaixo da observada para o continente, 

situação que se inverteu em 2009, registando em Dezembro último, um valor de +1 p.p. acima da média 

nacional. 

De facto, como revela a Figura 4.12.1, apesar do concelho em estudo acompanhar a tendência geral de 

evolução do fenómeno (fruto da redução sustentada do contingente de desempregados inscritos que se 

tem verificado nos últimos anos) seguida de forte crescimento em 2008 (em resultado da crise 

internacional), Castro Marim exibia normalmente, níveis de desemprego moderados face aos contextos 

                                            

8 Valor foi obtido pela NEMUS com base na metodologia proposta por Jorge Gaspar, António Nogueira Leite, Diogo Abreu e 

outros, em 1997, no artigo “População, Economia e Território: Cenários de Desenvolvimento” [apud Hidroprojecto et al. (1999a 

e 1999b)] e que consiste no cálculo da população de residência temporária acrescida da população turística, em volumes 

equivalentes/ano. A primeira, estimada em 977 indivíduos equivalentes/ano, foi obtida com base nos alojamentos sazonais e 

secundários existentes no Concelho de Castro Marim [2.964, de acordo com o último Censo (INE, 2001)], na dimensão média 

das famílias residentes nesse concelho [2,6 pessoas (INE, 2001)] e na hipótese de Gaspar et al. em termos de ocupação dos 

alojamentos sazonais localizados no litoral (45 dias por ano). Já a população turística equivalente/ano corresponde ao número 

médio de dormidas por dia: 234 (= 85.550 / 365) (INE, 2008)  
9 A taxa de desemprego por concelho foi aproximada pelo rácio entre os desempregados inscritos nos centros de emprego do 

IEFP (Instituto do Emprego e Formação Profissional) e a população activa, esta última estimada com base nas estimativas 

intercensitárias do INE (2007) e na taxa de actividade apurada também pelo INE, nos Censos 2001 (uma variável estrutural que 

habitualmente oscila pouco a curto prazo). Este procedimento analítico justifica-se, por um lado, pelo facto do Inquérito ao 

Emprego do INE não estimar taxas de desemprego por concelho (a sua representatividade máxima é a região NUTS II) e, por 

outro lado, por a taxa de desemprego apurada pelos Censos ser pouco actual (2001) e muito lata em termos conceptuais, 

inviabilizando uma análise precisa do fenómeno do desemprego. 
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nacional e (sub) regional, situação que se alterou em 2009, tendo registado uma taxa de desemprego 

aproximada de 11,5%, um agravamento de 3,5% comparativamente ao período homólogo.   

 

Fontes: IEFP (2006) (2007) (2008) (2009), INE (2001) (2009). 

Figura 4.12.1 – Evolução do rácio Desemprego registado / População activa estimada (%) na área do Centro 

de Emprego de VRSA, no Algarve e no Continente (Dezembro de 2006 – Dezembro de 

2009) 

Aliás, situação idêntica apresentam os demais concelhos da área de influência do CTE de Vila Real de 

Santo António (VRSA) (com excepção de Alcoutim que apresenta níveis de desemprego muito baixos) e a 

região do Algarve em geral, com variações homólogas superiores às de Castro Marim. O caso mais 

dramático é o de VRSA, que registou um agravamento de 5% em Dezembro de 2009, comparativamente 

com igual período do ano anterior.   

Os 298 desempregados residentes no concelho de Castro Marim correspondem a pouco mais de 1/5 

(22,8%) dos inscritos no respectivo centro de emprego. Caracterizam-se por um relativo equilíbrio entre 

homens e mulheres (o desemprego deixou de ser maioritariamente feminino) e em que os jovens deixaram 

também de ter uma importância relativa elevada, no conjunto de desempregados inscritos, quer no 

contexto deste CTE, como na Região e no Continente (cf. Quadro 4.12.2). 
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Outro aspecto a realçar é o facto do DLD - desemprego de longa duração (superior a 12 meses) e a procura 

do primeiro emprego serem agora pouco frequentes entre os desempregados residentes no concelho de 

Castro Marim, reflectindo um mercado de oferta de emprego com algumas oportunidades, nomeadamente 

ao nível das oportunidades de emprego sazonal, ligadas às actividades económicas inseridas na fileira do 

turismo (alojamento, restauração, comércio, entre outras). 

Quadro 4.12.2 – Distribuição dos desempregados inscritos nos centros de emprego por concelho da área 

do Centro de Emprego de VRSA, no Algarve e no Continente, segundo as suas principais 

características (Dezembro de 2009) 

Território 

Desemprego registado nos centros de emprego 

Total Mulheres DLD (b) 1.º 
emprego 

< 25 
anos Rácio (c) 

N.º % (a) % % % % % 

Alcoutim 37 1,3 48,6 10,8 8,1 21,6 3,4 

Castro Marim 298 10,8 52,7 8,7 3,0 14,1 11,5 

Tavira 1.123 40,6 47,9 12,1 4,1 13,5 10,2 

Vila Real de Santo António 1.309 47,3 48,1 13,1 4,4 14,0 15,2 

Área Centro Emprego VRSA 2.767 0,5 48,5 12,2 4,2 13,9 11,9 

Algarve 25.602 5,1 50,4 17,2 3,9 13,3 12,4 

Continente 504.775 100,0 53,1 34,8 7,4 12,7 10,3 

(a) Para os 4 concelhos da área do CTE de VRSA: % relativa ao total dessa sub-região; para os demais casos: % face ao 
Continente. 
(b) Desemprego de longa duração, ou seja, com pelo menos 12 meses contínuos. 
(c) Rácio desemprego registado / população activa estimada – Aproximação à taxa de desemprego. 
Fontes: IEFP (2009), INE (2001) (2009). 

Mais frequente parece ser o desemprego de pessoas com baixos níveis de habilitação em Castro Marim, 

com cerca de 24% do total de inscritos com apenas o 1.º Ciclo do Ensino Básico – CEB (antiga 4.ª Classe) e, 

com cerca 28% com o 2.º CEB (antigo Ciclo Preparatório), situação que também se reflecte ao nível dos 

concelhos da área de influência do CTE de VRSA e da região algarvia em geral, embora numa proporção 

menor no que respeita ao 2º CEB. (cf. Quadro 4.12.3). 
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Quadro 4.12.3 – Distribuição dos desempregados inscritos nos centros de emprego por concelho da área 

do Centro de Emprego de VRSA, no Algarve e no Continente, segundo o nível de 

habilitação (Dezembro de 2009) 

Concelho / Região 

Desemprego registado nos centros de emprego  

Total < 1.º 
CEB 1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB Ensino 

Secund. 
Ensino 

Superior 

N.º % % % % % % 

Alcoutim 37 0,0 24,3 18,9 21,6 27,0 8,1 

Castro Marim 298 2,0 23,8 27,9 27,2 14,1 5,0 

Tavira 1.123 5,1 23,7 19,1 25,6 19,2 7,2 

Vila Real de Santo António 1.309 4,1 28,1 21,2 25,0 18,5 3,1 

Área CTE VRSA 2.767 4,2 25,8 21,1 25,4 18,4 5,0 

Algarve 25.602 9,3 22,3 17,7 23,5 21,8 5,4 

Continente 504.775 5,4 28,3 19,1 19,8 18,7 7,4 

Fonte: IEFP (2009). 

O reduzido número de desempregados sem instrução correlaciona-se provavelmente com as actividades 

que estes habitantes normalmente desenvolvem, nomeadamente relacionadas com o artesanato, 

actividades diversas de valorização regional, a agricultura e a pesca que ainda têm um peso importante na 

dinâmica económica local e regional. 

 

4.12.3. Actividades económicas e emprego 

O concelho de Castro Marim possui uma base económica frágil, pouco diversificada e industrializada, e 

carente de massa crítica e empreendedorismo, fruto da sua ruralidade e das suas características 

demográficas, nomeadamente o acentuado envelhecimento da sua população.  

Os dados dos Quadros de Pessoal apurados pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS) 

e relativos a 2006, evidenciam a existência de aproximadamente 260 estabelecimentos empresariais no 

concelho, repartidos essencialmente pelos sectores da Construção (25,5%), do Alojamento e Restauração 

(19,7%), do Comércio (16,2%), das Actividades Imobiliárias, Alugueres e Serviços Prestados às Empresas 
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(10,4%) e da Agricultura, Produção Animal, Caça, Silvicultura e Serviços Associados (4,6%) 10 (cf. Quadro 

4.12.4). 

Quadro 4.12.4 – Evolução do pessoal ao serviço dos estabelecimentos localizados no concelho de Castro 

Marim (2000-2006) 

Sector de actividade económica 
Estabelecimentos Pessoal ao Serviço dos Estabelecimentos 

2006 2000 2006 2000-06 

CAE 
Rev.2 Descrição n.º % 

Vertical n.º % 
Vertical n.º % 

Vertical 
Variação 

% 

A Agricultura, Prod. Animal, Caça, Silvicultura 
e Serv. Assoc. 12 4,6 107 17,5 49 3,8 -54,2 

B Pesca 2 0,8 0,0 7 0,5 - 
C Indústrias Extractivas 2 0,8 9 1,5 7 0,5 -22,2 

DA Indústrias Alimentares, das Bebidas e do 
Tabaco 9 3,5 11 1,8 37 2,9 236,4 

DB Indústria Têxtil 0,0 0,0 0,0 - 

DC Indústria do Couro e dos Produtos do 
Couro 0,0 0,0 0,0 - 

DD Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas 
obras 1 0,4 3 0,5 1 0,1 -66,7 

DE Indústrias de Pasta, Papel, Cartão; Edição e 
Impressão 0,0 0,0 0,0 - 

DF Fabricação de Coque e Produtos 
Petrolíferos Refinados 0,0 0,0 0,0 - 

DG Fabricação de Produtos Químicos e Fibras 0,0 0,0 0,0 - 

DH Fabricação de Artigos de Borracha e 
Matérias Plásticas 0,0 0,0 0,0 - 

DI Fabricação de Outros Produtos Minerais 
Não Metálicos 0,0 0,0 0,0 - 

DJ Indústrias Metalúrgicas de Base e de 
Produtos Metálicos 2 0,8 5 0,8 3 0,2 -40,0 

DK Fabricação de Máquinas e Equipamentos, 
N.E. 0,0 0,0 0,0 - 

DL Fabricação de Equipamento Eléctrico e de 
Óptica 0,0 0,0 0,0 - 

DM Fabricação de Material de Transporte  0,0  0,0 0,0 - 
DN Indústrias Transformadoras, N.E. 1 0,4 0,0 1 0,1 - 

E Produção e Distribuição de Electricidade, de 
Gás e Água 0,0 0,0 0,0 - 

F Construção 66 25,5 133 21,7 323 25,2 142,9 

G Comércio por Grosso e a Retalho; 
Reparação 42 16,2 70 11,4 159 12,4 127,1 

H Alojamento e Restauração 51 19,7 144 23,5 266 20,7 84,7 

                                            

10 A importância relativa dos estabelecimentos do sector da Agricultura, Produção Animal, Caça, Silvicultura e Serviços 

Associados em Castro Marim deverá ser superior aos 4,6% apresentados, dado que os Quadros de Pessoal tipicamente sub-

representam esse sector, fruto do carácter familiar e/ou informal de muitas explorações agrícolas em Portugal. 
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Sector de actividade económica 
Estabelecimentos Pessoal ao Serviço dos Estabelecimentos 

2006 2000 2006 2000-06 

CAE 
Rev.2 Descrição n.º % 

Vertical n.º % 
Vertical n.º % 

Vertical 
Variação 

% 
I Transporte, Armazenagem e Comunicações 10 3,9 9 1,5 29 2,3 222,2 
J Actividades Financeiras 5 1,9 14 2,3 14 1,1 0,0 

K Actividades Imobiliárias, Alugueres e Serv. 
Prest. Empresas 27 10,4 62 10,1 207 16,1 233,9 

M Educação 2 0,8 2 0,3 5 0,4 150,0 
N Saúde e Acção Social 7 2,7 21 3,4 107 8,3 409,5 

O Outras Actividades de Serv. Colectivos, 
Sociais e Pessoais 20 7,7 23 3,8 68 5,3 195,7 

Q Organismos Internacionais e O. Instituições 
Extra-territoriais 0,0 0,0 0,0 - 

Total 259 100,0 613 100,0 1.283 100,0 109,3 
Fonte: Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social – GEP (2000-2006) 

No que se refere à construção (civil e obras públicas), este sub-sector têm vindo a acompanhar o 

desenvolvimento do turismo e das actividades comerciais no concelho e na região, sendo que para o 

crescimento destas actividades contribuíram também o investimento em obras públicas e de natureza 

turística.  

Os Quadros de Pessoal reportavam apenas 13 estabelecimentos da indústria transformadora, grande parte 

dos quais (9) relativos às Indústrias Alimentares, das Bebidas e do Tabaco – evidenciando a importância 

da fileira agro-industrial no Concelho de Castro Marim.  

Relativamente ao sector da Agricultura, Produção Animal, Caça, Silvicultura e Serviços Associados, Castro 

Marim, bem como a freguesia do Azinhal apresentam ainda uma actividade agrícola e silvícola de grande 

significado em termos da dinâmica económica local, não evidenciada no quadro anterior. 
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A estrutura do emprego (estruturado) ao serviço dos estabelecimentos localizados em Castro Marim não é 

muito distinta da apresentada anteriormente. De facto, das 1.283 pessoas ao serviço em 2006, a larga 

maioria (78%) repartia-se fundamentalmente pelos mesmos sectores, ou seja: Construção (25,2%); 

Alojamento e Restauração (20,7%); Actividades Imobiliárias, Alugueres e Serviços Prestados às Empresas 

(16,1%) e Comércio (12,4%); e Agricultura, Produção Animal, Caça, Silvicultura e Serviços Associados 

(3,8%)11. 

A evolução do emprego estruturado desde 2000 (+109%) resulta, sobretudo, de uma maior 

representatividade estatística (face à realidade) dos Quadros de Pessoal e não tanto do crescimento 

efectivo do emprego em Castro Marim (cf. Quadro 4.12.4). Em todo o caso, alguns sectores revelaram-se 

particularmente dinâmicos face ao citado aumento médio do emprego, com destaque para a Saúde e 

Acção Social (cujas actividades são potenciadas, e justificam-se, pelo próprio envelhecimento da 

população), das Actividades Imobiliárias, Alugueres e Serviços Prestados às Empresas (indissociáveis dos 

importantes investimentos turísticos em curso, cf. Secção 5.12.8), dos Transportes, Armazenagem e 

Comunicações, da Construção e das Indústrias Alimentares (facto revelador do aprofundamento da fileira 

agro-industrial). 

Fruto do próprio processo de envelhecimento da população, as taxas de actividade são relativamente 

baixas em Castro Marim. De facto, em 2001, a população activa representava menos de 40% da população 

residente no concelho, bastante abaixo das médias regionais e nacionais. Esta diferença correlaciona-se 

com a estrutura etária da população, que se encontra mais envelhecida em Castro Marim e, com a baixa 

taxa de actividade feminina no concelho.  

As freguesias de Castro Marim e Altura, mais próximas do litoral evidenciam taxas de actividade próximas 

da média regional (perto dos 44%), enquanto que em Odeleite e no Azinhal, fruto do carácter mais rural 

dos seus territórios, essas proporções são significativamente mais baixas (24,3% e 33,1% 

respectivamente) (cf. Quadro 4.12.5). 

                                            

11 Os Quadros de Pessoal sub-representam claramente a mão-de-obra ao serviço do sector da Agricultura, Produção Animal, 
Caça, Silvicultura e Serviços Associados, dado registarem apenas 49 pessoas desse sector no Concelho de Castro Marim (cf. 
Quadro 4.12.4) enquanto que o recenseamento geral da agricultura apresentava uma população agrícola permanece de 1.769 
indivíduos (cf. Quadro 4.12.6). 
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Quadro 4.12.5 – Taxa de actividade no concelho de Castro Marim, Algarve e Continente 

Unidades geográficas 
Taxa de Actividade (%) 

1991 2001 

Continente 44,9 48,4 

Algarve 43,3 48,7 

Castro Marim (concelho) 38,5 39,9 

Altura a) 46,4 44,9 

Azinhal 24,1 33,1 

Castro Marim (freguesia) 42,3 43,2 

Odeleite 28,4 24,3 

                  a) A freguesia de Altura apenas foi criada em 1993,sento que até essa data estava 
                       inserida na freguesia de Castro Marim. No entanto os censos de 1991 apresentam  
                      valores estimados para a taxa de actividade  

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE, 2002). 

 

4.12.4. Agricultura e silvicultura 

O concelho de Castro Marim, bem como a freguesia do Azinhal, apresentam ainda uma actividade agrícola 

e silvícola de grande significado em termos sócio-económicos. 

De acordo com o Recenseamento Geral da Agricultura (RGA) de 1999, a freguesia do Azinhal detinha225 

explorações, com uma Superfície Agrícola Utilizada (SAU) total de 1.469 ha, o que representava cerca de 

18,6% do total da SAU do concelho de Castro Marim. Estas 225 explorações caracterizavam-se por uma 

dimensão média algo despiciente (cerca de 6,5 ha) e pela ocorrência de sistemas de rega em cerca de 1/4 

dos casos (ao nível do Concelho de Castro Marim, sensivelmente cerca de 50% das exploração tinham 

regadio) (cf. Quadro 4.12.6).   

A população agrícola (permanente) no Azinhal, em 1999, era de 396 indivíduos (num universo de692 

habitantes) o que correspondia a 22,4% do total da população agrícola do concelho de Castro Marim (cf. 

Quadro 4.12.6).  

Quadro 4.12.6 – Estrutura fundiária no concelho de Castro Marim e freguesia do Azinhal (1999) 

Indicadores Azinhal  Castro 
Marim  

Peso da 
freguesia no 

concelho 

SAU (ha) 1.469 7.894 18,6% 

N.º explorações (com SAU) 225 918 24,5% 
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Indicadores Azinhal  Castro 
Marim  

Peso da 
freguesia no 

concelho 

SAU (ha) por exploração 6,50 8,55 -- 

Explorações com sistema de rega (Nº.) 115 469 24,5% 

Culturas permanentes (ha) 828 3.986 20,8% 

Culturas temporárias, hortas e pousios (ha) 614 3.908 15,7% 

Mão-de-obra Agrícola Permanente 396 1.769 22,4% 

   Fonte: INE (1999) 

As culturas permanentes surgem com maior frequência na freguesia do Azinhal, comparativamente com 

Castro Marim, ocupando cerca de 56,4% da SAU das respectivas explorações, enquanto que no concelho 

há um relativo equilíbrio entre as culturas permanentes e as culturas temporárias, incluindo hortas e 

pousios (cf. Quadro 4.12.6). 

De acordo com o Atlas Rural (GPPAA, 2003), todas as freguesias do concelho de castro Marim, incluído a 

Azinhal se inserem no território “Barrocal/Serra” que se caracteriza pelo “olival, amendoal, alfarrobal e/ou 

figueiral” enquanto sistemas produtivos característicos/dominantes. Trata-se de uma zona que apresenta 

uma “dinâmica socioeconómica rural frágil” bem como uma agricultura pouco competitiva e “frágil” de 

acordo com a mesma fonte. 

Aliás, o Azinhal, bem como o Concelho de Castro Marim na sua totalidade, foram classificados como áreas 

rurais fragilizadas e periféricas pelo estudo Desenvolvimento e Ruralidade em Portugal: Uma análise 

empírica (GPPAA, 2004) – não obstante a riqueza existente, nomeadamente, em termos florestais e 

cinegéticos. 

 

4.12.5. Desenvolvimento turístico 

4.12.5.1. A importância estratégica do Algarve no desenvolvimento do turismo em 
Portugal 

O Governo divulgou, em Janeiro de 2006, o Plano Estratégico Nacional do Turismo 2006-2015 (PENT), que 

viria a ser transposto para a Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2007, de 4 de Abril. 

O PENT assume a seguinte “visão estratégica ambiciosa, mas exequível: Portugal deverá ser um dos 

destinos de maior crescimento na Europa [no horizonte de 2015], através do desenvolvimento baseado na 
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qualificação e competitividade da oferta, transformando o sector num dos motores de crescimento da 

economia nacional” (MEI, 2006). 

Essa visão assenta numa proposta de valor para Portugal ancorada em quatro Elementos Diferenciadores 

– Clima e Luz; História, Cultura e Tradição; Hospitalidade e Diversidade Concentrada – que se cruzam, por 

sua vez, com três Elementos Qualificadores: Autenticidade Moderna; Segurança e Qualidade Competitiva. 

No caso concreto do Algarve, os objectivos operacionais do PENT apontam para 13,7 a 13,9 milhões de 

dormidas em 2015, correspondendo a um crescimento médio de 2,7% ao ano. Em termos de receitas 

(proveitos dos estabelecimentos hoteleiros), os objectivos são mais ambiciosos, apontando para a 

duplicação dos valores observados em 2006. 

O desempenho previsto para esta região “deverá ser suportado pela requalificação e o crescimento em 

valor, efectuando-se uma aposta no Sol e Mar multi-segmentado, e na redução da sazonalidade 

potenciada pela aposta no Turismo de Negócios e no Golfe. Pretende-se ainda aumentar a diversidade, 

desenvolvendo outros produtos e potenciar Resorts Integrados com oferta hoteleira de referência 

internacional” (MEI, 2006). 

O Algarve caracteriza-se, aliás, por permitir o desenvolvimento de vários produtos, de entre os dez 

Produtos Turísticos Estratégicos indicados pelo PENT. De facto, para além do Sol e Mar, o produto core do 

Algarve, bem como do Golfe e do Turismo de Negócios, que surgem a um segundo nível como 

complementos estratégicos do produto core (visando a multi-segmentação e a redução da sazonalidade), 

o Algarve possui grandes potencialidades em termos de desenvolvimento dos produtos Turismo Náutico, 

Resorts Integrados e Turismo Residencial e Saúde e Bem-Estar – como o próprio PENT reconhece. Tal 

deriva de um conjunto de factores distintivos da Região, que se indicam no Quadro 4.12.7. 

Quadro 4.12.7 – Factores distintivos do Algarve por produto estratégico para a região 

Produto turístico estratégico Factores distintivos do Algarve 

Sol e Mar 
Qualidade das praias e condições do mar 

Clima ameno todo o ano 

Turismo de Negócios 
Clima ameno 

Oferta hoteleira de qualidade disponível na época alta do produto 

Golfe 
Concentração de campos de qualidade 

Número de horas de sol diárias 
Clima ameno todo o ano 
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Produto turístico estratégico Factores distintivos do Algarve 
Turismo Náutico 

Resorts Integrados e Turismo Residencial 
Saúde e Bem-Estar 

Rede de instalações náuticas 
Clima ameno todo o ano 

Fonte: MEI (2006) 

O Sotavento Algarvio possui óptimas condições para o desenvolvimento do principal produto turístico do 

Algarve: Sol e Mar, bem como do Turismo Náutico, nomeadamente, pelas boas condições naturais 

oferecidas pelo estuário do Guadiana em termos de amarração de embarcações e pelas praias dunares 

contínuas ao longo de dezenas de quilómetros, com óptimas condições de mar para a prática balnear. 

Adicionalmente, o golfe tem vindo a assumir uma importância estratégica na qualificação do produto 

turístico algarvio. Aliás, o Algarve é hoje considerado um dos melhores destinos de golfe na Europa (e do 

Mundo), atraindo a atenção de importantes operadores turísticos e de investidores estrangeiros, 

nomeadamente, de origem alemã e norte americana. 

Ora, os concelhos mais orientais do Algarve (Tavira, Castro Marim e Vila Real de Santo António) têm vindo 

a posicionar-se de forma muito interessante na oferta de golfe do Algarve. De facto, estão já a operar 

nessa sub-região seis campos de golfe de grande qualidade e considerados referenciais na oferta algarvia, 

dois dos quais localizados no Concelho de Castro Marim (Portugal Virtual, 2010). 

Para além dos campos associados ao Castro Marim Golf & Country Club e ao resort Quinta do Vale, prevê-

se o desenvolvimento de mais três campos de golfe no Concelho de Castro Marim, um dos quais associado 

ao empreendimento em avaliação: um campo de 18 buracos do Almada de Ouro Golf & Country Club. 

Adicionalmente está previsto: o Verdelago, também de 18 buracos, integrado num resort de luxo em 

Altura, com mais de mil camas previstas e envolvendo 60 milhões euros de investimento (PIN); e o campo 

previsto no âmbito do Plano de Urbanização da Herdade do Corte do Velho (candidato a projecto PIN). 

Estes investimentos em curso ou previstos perspectivam a afirmação de Castro Marim (e do Baixo 

Guadiana), a curto/médio prazo, como um sub-destino de grande qualidade no panorama da oferta 

hoteleira algarvia.  
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4.12.5.2. A evolução da oferta e da procura turística  

Oferta turística 

A oferta hoteleira actual do concelho ainda não perspectiva, por completo, o cenário futuro descrito na 

secção anterior. Segundo os dados divulgados pelo INE, existiam em 31/07/2008 3 estabelecimentos 

hoteleiros no concelho de Castro Marim, 1 hotel e2 classificados como outros estabelecimentos12) com 

uma capacidade total de 629 camas. Tal representa somente 5,7 8% das camas existentes no Baixo 

Guadiana (constituído pelos concelhos Alcoutim, Castro Marim, Tavira e Vila Real de Santo António) e 

7,7% dos estabelecimentos localizados nessa sub-região. 

Quadro 4.12.8 – Número de estabelecimentos hoteleiros e respectiva capacidade de alojamento, em 

31/07/2008 

Concelho / Região 
Estabelecimentos  

(n.º) 
Capacidade de Alojamento  

(n.º de camas) 

Total Hotéis Pensões Outros Total Hotéis Pensões Outros 

Castro Marim   3   1 0   2   629   61 0   568 

Baixo Guadiana (*) 39 11 10 18 11 115 4 159 379 6 577 

Algarve   417   90   86   241  98 724  27 500  4 287  66 937 

(*) Concelhos de Alcoutim, Castro Marim, Tavira e Vila Real de Santo António  
Fonte: INE (2009). 

Note-se no entanto que a região do sotavento algarvio tem sido alvo de um conjunto considerável de 

intenções de investimento dirigidas ao sector do turismo, que a concretizarem-se (e uma parte importante 

destas intenções já está numa fase “avançada” de concretização, como é o caso do PP do Verdelago, do 

PP Quinta do Vale do PU da Herdade do Corte do Velho) mudarão certamente a realidade ora apresentada 

(cf. Fig. 4.12.2).  

                                            

12 Esta categoria engloba os hotéis-apartamentos, os apartamentos turísticos, os aldeamentos turísticos, os motéis, as pousadas e 

as estalagens 



 

186          Rs_t10005/ 01 Estudo de Impacte Ambiental do Ancoradouro “Almada de Ouro – Golf & Country Club”:  

                                    Relatório Síntese 

 
Fonte: Turismo de Portugal, I.P. 

Figura 4.12.2 – Empreendimentos turísticos existentes e previstos para o Concelho de Castro Marim 

Procura Turística 

O carácter (ainda) pouco qualificado da oferta hoteleira do concelho de Castro Marim não tem impedido, 

contudo, o crescimento sustentado da procura turística que lhe é dirigida. De facto, sabe-se que a procura 

turística dirigida ao Algarve tem vindo a apresentar, nos últimos anos, uma ligeira recuperação, tendo 

evoluído de (aproximadamente) 14,2 milhões de dormidas em 2002 para 14,7 milhões, em 2007 

(crescimento médio anual de +0,6%; cf. Quadro 4.12.8). Ora, o Concelho de Castro Marim apresentou um 

aumento significativo do número de dormidas ao longo desse período (+12 mil), correspondendo a um 

crescimento médio anual de +3,1% ao longo desses cinco anos (85,5 mil dormidas em 2007). 
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No entanto, em termos relativos, o peso de Castro Marim no total da procura turística dirigida, quer à 

região do Algarve, como ao Baixo Guadiana é mínimo, absorvendo, em 2007, apenas 4,8% do total da 

procura deste último e 0,6% do total da procura dirigida à região algarvia, tendo inclusive perdido alguma 

importância no contexto do sub-regional de 2002, para 2007 (cf. Quadro 4.12.9)  

Quadro 4.12.9 – Evolução do número de dormidas e da taxa de ocupação-cama (2002-2007) 

Região 

N.º Total de dormidas Taxa de ocupação-cama  

2002 2007 TCMA (%) 2002 2007 
Variação 

2002-2007 
(%) 

Castro Marim 73.358 85.550 3,1 52,8 40,9 -22,5  

Baixo Guadiana (*) 1.220.993 1.765.968 7,7 47,6 45,3 -4,8 

Algarve 14.294.303 14.707.384 0,6 45,6 46,0 0,9 

Fonte: INE (2003, 2008) 

Castro Marim sofreu uma forte contratação na taxa de ocupação-cama de 2002-2007 (-22,5), que não teve 

comparação no contexto sub-regional e regional e que evidência por seu lado, um importante aumento da 

capacidade de alojamento, uma vez o n.º total de dormidas apresentou um crescimento de 3,1% ao ano. A 

região do Algarve aumentou ligeiramente este indicador, apresentando, em 2007, uma taxa de ocupação-

cama de 46%, ou seja, superior em cerca de 6 p.p à do concelho em estudo. 

O Sotavento Algarvio sempre se caracterizou pela importância relativa dos portugueses na procura 

turística que lhe é dirigida, fruto do seu desenvolvimento ulterior face a outros sub-destinos mais 

conhecidos e internacionalizados (por exemplo, Albufeira). Castro Marim não escapa a essa regra, 

apresentando um peso relativo de residentes nacionais no total de dormidas de 32,1%, uma proporção 

ainda assim inferior aos 39,2% verificados para o Baixo Guadiana, em 2007, mas superior à media regional 

(22,8%) (cf. Figura 4.12.3). 
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         Fonte: INE ( 2008) 

Figura 4.12.3 – Distribuição do total de dormidas por país de origem (2007) (%) 

Paralelamente, a procura turística com origem no estrangeiro, no concelho de Castro Marim, apresenta um 

padrão algo semelhante, face ao que é comum no Algarve, mas não tanto relativamente ao Baixo 

Guadiana. De facto, nesta última, o mercado do Reino Unido aparece com um peso consideravelmente 

inferior (abaixo dos 20%, quando em Castro Marim e Algarve o seu peso é superior a 30%) e a Espanha 

tem no Baixo Guadiana um peso ainda considerável (9,5%, contra os 3,0% em Castro Marim e 4,8% na 

região Algarvia). Este facto é, em grande parte, justificado pela influência que o Concelho de Vila Real de 

Santo António possui na sub-região do Baixo Guadiana. 

Um outro aspecto a salientar é o peso relativo que a procura turística com origem nos Países Baixos, 

começa a ter no total de dormidas, representando, em 2007 e, no caso particular de Castro Marim, mais de 

10% do total de dormidas com origem no estrangeiro, o que demonstra uma eventual preocupação dos 

agentes locais e regionais por diversificar os mercados-alvo. 

 

4.12.5.3. Turismo náutico 

Como se referiu anteriormente, no Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT), o turismo náutico é 

assumido como um dos dez produtos estratégicos para o desenvolvimento turístico de Portugal, sendo 
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considerado prioritário para o Algarve em particular, dadas as características peculiares que a região 

possui. 

De facto, as condições ambientais, climatéricas e paisagísticas da costa algarvia, associadas à forte 

procura turística desta região e à sua localização geográfica estratégica (ponto de passagem para o 

Mediterrâneo), têm contribuído para uma procura crescente das actividades de náutica de recreio. 

Os portos de recreio e as marinas, para além de constituírem um importante complemento do produto Sol 

e Mar contribuindo para a qualificação do sector e para o reforço da procura turística (nomeadamente, 

quando associados a actividades de restauração e comércio), suscitam várias oportunidades de negócio 

interessantes.  

No estudo As Potencialidades da Região do Algarve (Martins e Centeno, 1999) eram já detectadas várias 

oportunidades decorrentes dessas infra-estruturas, nomeadamente, a pesca desportiva (de mar e de rio), 

a utilização turística da faina da pesca (reconversão ou utilização alternativa da frota existente), o 

comércio de apoio à náutica de recreio, os serviços de apoio à náutica de recreio, a produção de pranchas 

para desportos náuticos, a construção naval (embarcações ligeiras de recreio e desporto) e as indústrias 

de componentes e serviços complementares à construção naval de recreio e desporto. 

A existência de portos de recreio e marinas propicia também o desenvolvimento de iniciativas lúdicas e 

desportivas que, por seu turno, contribuem para o desenvolvimento da indústria, do comércio e dos 

serviços relacionados com a náutica. Neste âmbito, importa destacar a realização, em 2005, de mais de 50 

provas desportivas ligadas ao mar no Algarve, parte das quais referenciais em termos de campeonatos 

nacionais, europeus e mundiais (Pires, 2006).  

Deste modo, nos últimos anos têm-se assistido a um considerável crescimento das actividades ligadas à 

náutica de recreio em Portugal e, concretamente, na região do Algarve, o que tem levado a uma 

reconhecida carência de infra-estruturas e instalações de apoio específico às actividades de náutica de 

recreio, particularmente de infra-estruturas que ofereçam adequadas condições para o abrigo das 

embarcações.  

No Algarve, existem onze infra-estruturas de suporte/acolhimento ao turismo náutico. De 1974 a 2005, o 

n.º total de postos de amarração no Algarve passou de 953 para 4.081, com a expectativa de um acréscimo 

de mais 583 lugares até 2012, fruto da ampliação das marinas de VRSA e de Ferragudo.  

A maior parte das embarcações que frequentam as marinas e portos de recreio do Algarve é proveniente 

de Portugal, Reino Unido, Espanha e Países Baixos, que representam cerca de 79% do total de entradas 
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(2007). A maioria dos nautas nacionais é proveniente da região de Lisboa com extensão a Cascais, 

seguindo-se o Algarve e as restantes regiões do Continente, com excepção do Alentejo (CCDR Algarve, 

2008). 

As marinas e portos de recreio do Algarve atingem, em Agosto, taxas de ocupação sistematicamente acima 

dos 80% e raramente abaixo dos 70%, evidenciando uma forte procura sazonal pelas infra-estruturas 

existentes. 

O estudo Perfil e Potencial Económico-Social do Turismo Náutico no Algarve (CCDR Algarve, 2008) aponta, 

entre outras oportunidades, a construção de pequenas marinas ou portos de recreio em áreas 

ambientalmente compatíveis, nomeadamente, no rio Guadiana. 

Deste modo, este sector conta com uma margem de progressão grande, sendo evidente a urgência em 

ampliar a actual oferta de áreas de estacionamento em flutuação, mas também de serviços aos 

velejadores e às respectivas embarcações, o que vai de encontro aos objectivos do projecto objecto de 

estudo. 

 

4.12.6 Rede viária e acessibilidades  

Em 1994, a rede viária no Concelho de Castro Marim atingiu um comprimento de 269 km cobrindo todos os 

aglomerados populacionais, encontrando-se pavimentada em percentagem apreciável, apenas 

constituindo excepção alguns caminhos rurais.  

A Estrada Nacional (EN) 122 atravessa o concelho na direcção Norte-Sul, sensivelmente paralela ao 

Guadiana, enquanto a EN 125 se desenvolve transversalmente na parte litoral do concelho. O concelho é 

também acessível pela auto-estrada do Sul (A2), ou pelo Itinerário Principal (IP) 1 que liga à ponte 

internacional do Guadiana. 

A rede viária na zona de intervenção e envolvente do projecto é pouco desenvolvida sendo a EN 122 o eixo 

principal, ao qual ligam estradas e caminhos municipais. Nestas últimas vias, os níveis de tráfego são 

muito reduzidos, servindo estas vias essencialmente os moradores. 

O Itinerário Complementar (IC) 27, que liga Vila Real de Santo António a Beja (que incluiu o troço 

Odeleite/Alcoutim foi aberto ao público em 2005), cujo traçado é sensivelmente paralelo à EN 122 com 
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alguns troços comuns, permitirá um maior desenvolvimento deste local e um decréscimo de tráfego na 

EN122, permitindo evitar o atravessamento de povoações, como é o caso de Azinhal. 

A nível regional e internacional a localização do projecto permite uma acessibilidade fácil, através das 

infra-estruturas rodoviárias principais – IP1 ou A2 e a Ponte Internacional do Guadiana – e pela 

proximidade dos aeroportos internacionais de Faro e da Andaluzia (Espanha) e que permitem a ligação 

directa (e rápida) à maior parte dos centros europeus.  

Estas ligações possibilitarão o acesso ao empreendimento em cerca de 50 minutos a partir de do 

aeroporto de Faro ou 90 minutos a partir de Sevilha. 

De referir que se encontra prevista a construção de uma nova ponte internacional no Guadiana junto a 

Alcoutim, a cerca de 31 km do Azinhal. Esta infra-estrutura melhorará a acessibilidade ao Concelho de 

Castro Marim. 

O local de projecto é actualmente servido por vários caminhos municipais não asfaltados que partem da 

EN122, através de Azinhal ou próximo de Almada de Ouro. 

Futuramente a ligação da EN122 ao empreendimento “Almada de Ouro” será assegurada pela construção 

da variante ao Azinhal, que contornará a povoação por Nascente evitando a travessia do núcleo urbano. 

Esta via está actualmente em estudo no âmbito da elaboração do Plano de Urbanização do Azinhal e 

estará em funcionamento logo durante a fase de obra do empreendimento, de modo a evitar impactes 

sobre a povoação. Esta via dará também acesso para Norte, até à EN122 e ligação a Almada de Ouro.  

 

4.12.7. Síntese 

A análise sócio-económica efectuada permite concluir de forma sucinta que: 

• No concelho de Castro Marim (300 Km2) residiam em 2001 cerca de 6 593 habitantes que 

ocupavam preferencialmente as freguesias litorais de Castro Marim e Altura;  

• O número de habitantes tem vindo a diminuir nos últimos anos a uma taxa média anual de - 

0,26%, desde 2001; 

• A estrutura etária da população apresenta um domínio das faixas etárias mais envelhecidas 

e um número reduzidos de residentes jovens; 
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• Castro Marim vinha apresentando, nos últimos anos, uma incidência de desemprego abaixo 

da observada para o continente, no entanto, em 2009, sofreu um agravamento significativo 

dos níveis de desemprego, apresentando em Dezembro último, um valor de +1 p.p. acima da 

média nacional. 

• Em termos qualitativos, o stock de desempregados apresenta as seguintes características: 

equilíbrio entre homens e mulheres (o desemprego deixou de ser maioritariamente 

feminino); diminuição da importância dos jovens, do DLD - Desemprego de Longa Duração e 

da procura do primeiro emprego no conjunto de desempregados residentes no concelho de 

Castro Marim; Verifica-se ainda que a maioria dos desempregados tem habilitações ao nível 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico (antiga 4.ª Classe) e do 2.º CEB (antigo Ciclo Preparatório); 

•  A estrutura económica do concelho é pouco desenvolvida e encontra-se concentrada nos 

sectores do comércio, restauração e hotelaria, construção civil, agricultura, silvicultura, caça 

e pesca; 

• Castro Marim possui grandes potencialidades para o desenvolvimento do sector do turismo 

e para aposta na oferta turística de elevada qualidade, estando previstas para este concelho 

importantes intenções de investimento (por exemplo, é em Castro Marim que se irão localizar 

a maior parte dos novos campos de golfe programados para o Sotavento Algarvio); 

• O turismo náutico é considerado um produto turístico estratégico para Portugal, em geral, e 

para o Algarve, em particular;   

• Nos últimos anos têm-se assistido a um considerável crescimento das actividades ligadas à 

náutica de recreio em Portugal e, concretamente, na região do Algarve, o que tem levado a 

uma reconhecida carência de infra-estruturas e instalações de apoio específico às 

actividades de náutica de recreio, particularmente de infra-estruturas que ofereçam 

adequadas condições para o abrigo das embarcações;  

• O estudo Perfil e Potencial Económico-Social do Turismo Náutico no Algarve (CCDR Algarve, 

2008) aponta, entre outras oportunidades, a construção de pequenas marinas ou portos de 

recreio em áreas ambientalmente compatíveis, nomeadamente, no rio Guadiana; 

• Deste modo, este sector conta com uma margem de progressão grande, sendo evidente a 

urgência em ampliar a actual oferta de áreas de estacionamento em flutuação, mas também 

de serviços aos velejadores e às respectivas embarcações; 

• Ao nível do recreio náutico existem infra-estruturas desta natureza em Vila Real de Santo 

António, estando prevista a ampliação da respectiva marina. 
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4.12.8. Evolução da situação de referência na ausência do projecto  

Para melhor se apreenderem as consequências da construção das infra-estruturas previstas no 

empreendimento “Almada de Ouro Golf & Country Club”, deverão também considerar-se as evoluções 

sócio-economicas locais e regionais que ocorrerão caso este não se concretize. 

No que se refere à demografia, é expectável um ligeiro aumento da população nas freguesias de Castro 

Marim e Altura devido ao tipo de imigração que se faz sentir em todo o litoral algarvio, mas também à 

dinamização económica que se começou a fazer nos últimos anos, fruto da aposta no desenvolvimento do 

sector do turismo e das movimentações dos diferentes agentes locais e regionais. 

Em termos económicos, as actividades relacionadas com o comércio, o turismo, a pesca e aquicultura 

tenderão a manter a sua importância na ausência do ancoradouro. 

Uma vez que não está prevista a implementação imediata de outros projectos que tenham como objectivo 

dragar a área de em questão, prevê-se a manutenção da qualidade da água e o normal desenvolvimento 

das actividades relacionadas com o meio aquático. 

A perpetuar-se o cenário que existe actualmente, não será dinamizada nem incrementada a actividade de 

recreio náutico.  

No entanto, tendo em conta a realização das intervenções previstas no PP e das intenções de investimento 

previstas para Castro Marim, são espetáveis algumas mudanças na freguesia (e no concelho) ao nível 

sócio-económico, com o aumento do emprego e da demografia, entre outros efeitos. 
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5. Avaliação de Impactes Ambientais 

5.1. Introdução 

Neste capítulo pretende-se identificar e avaliar os impactes ambientais relevantes, decorrentes das fases 

de construção, de exploração e de desactivação do Projecto do Ancoradouro “Almada de Ouro Golf & 

Country Club”, cujo projecto se encontra descrito no capítulo 3 do presente documento.  

Por impacte ambiental entende-se qualquer alteração que se verifique na área de estudo, ao nível das 

componentes ambientais em análise, e que advenha de forma directa ou indirecta da implementação do 

projecto. Estes impactes serão avaliados em especial recorrendo ao seu sentido valorativo, magnitude e 

significância, podendo, sempre que se revele necessário, ser sistematizadas segundo os critérios de 

classificação seguintes: 

• Sentido valorativo: negativo, nulo ou positivo, consoante o impacte provoca uma 

degradação, não afecta ou valoriza a qualidade do ambiente, respectivamente; 

• Tipo de ocorrência: directos ou indirectos, consoante sejam determinados directamente pelo 

projecto, ou sejam induzidos pelas actividades com ele relacionadas; 

• Probabilidade de ocorrência: certos, prováveis, improváveis ou de probabilidade 

desconhecida; 

• Duração: temporários ou permanentes, consoante se verifiquem apenas durante um 

determinado período, ou se forem continuados no tempo; 

• Magnitude: fraca, média ou forte, consoante a dimensão da afectação provocada pelo 

impacte; 

• Grau de significância: muito significativos, significativos ou pouco significativos, de acordo 

com o cumprimento/incumprimento da legislação específica vigente, sempre que interfiram 

com populações, figuras de ordenamento como a REN (Reserva Ecológica Nacional) ou a RAN 

(Reserva Agrícola Nacional), sempre que afectarem o equilíbrio dos ecossistemas existentes, 

sempre que afectarem áreas de reconhecido valor cénico ou paisagístico, etc.; 

• Reversibilidade: reversíveis ou irreversíveis, caso os impactes permaneçam no tempo ou se 

anulem (a médio ou longo prazo); 

• Desfasamento no tempo: imediatos (ocorrência durante ou imediatamente após a fase de 

construção), de médio prazo (sensivelmente até 5 anos) ou de longo prazo; 

• Âmbito espacial: local, regional ou nacional; 

• Tipo de interacção: impactes resultantes de processos cumulativos ou sinergéticos. 
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Como é usual neste tipo de estudos, existem descritores analisados com maior detalhe que outros, 

justificando-se esta situação pelo facto que, em função do tipo de projectos, existem factores ambientais 

mais susceptíveis de serem afectados do que outros, e como tal, deverão ser alvo de maior profundidade 

de estudo. Na perspectiva inversa, quando determinado conjunto de acções ou descritores não forem 

avaliados para determinada fase do projecto, tal significará que a sua relevância ou possibilidade de 

previsão são reduzidas, face ao nível da presente análise ambiental. 

 

5.2. Geologia, geomorfologia, geotecnia e hidrogeologia 

5.2.1. Introdução 

A execução de um ancoradouro no empreendimento “Almada de Ouro – Golf & Country Club” apesar de 

ocupar uma extensão de terrenos diminuta (inferior a 2 ha), implicará a realização de um conjunto de 

acções e a implementação de infra-estruturas de apoio à actividade marítima, que se traduzirão na 

modificação da situação actual. 

O ancoradouro ficará localizado numa zona que actualmente é pouco ou nada intervencionada, sendo por 

isso importante estudar as modificações introduzidas pelo projecto. Neste contexto efectua-se uma 

avaliação das repercussões do projecto sobre os aspectos de carácter geológico, geomorfológico, 

geotécnico e hidrogeológico. 

Na identificação de impactes consideraram-se todas as acções do projecto previstas durante as fases de 

construção, exploração e desactivação susceptíveis de gerar impactes nestas componentes. 

 

5.2.2. Fase de construção 

Na fase de construção da obra consideram-se como acções a realizar com potencial interferência nas 

características físicas naturais da área de intervenção as seguintes: 

• Instalação e funcionamento do(s) estaleiro(s) de apoio à obra; 

• Abertura e/ou beneficiação de acessos de apoio às obras; 

• Movimentações de terras; 

• Operações de dragagens; 
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• Obras associadas à construção das infra-estruturas inerentes ao ancoradouro. 

Estaleiro 

Para a implantação de um estaleiro de apoio à obra são, em geral, necessárias obras de regularização do 

terreno (terraplenagens), que para além de modificarem a fisiografia local, provocam compactação dos 

terrenos. Esta acção contribui para a alteração das condições naturais de infiltração e drenagem, 

potenciando, apesar de forma localizada, um aumento dos fenómenos de erosão hídrica, devido ao 

aumento do escoamento superficial. 

Está prevista a instalação do estaleiro na zona imediatamente a montante da bacia portuária a criar. 

Tratando-se de uma zona aplanada e de uma estaleiro de pequena área, não será necessário efectuar uma 

movimentação de terras significativa para a sua implantação, pelo que os respectivos impactes serão de 

muito reduzida magnitude e insignificantes do ponto de vista geomorfológico.  

No que diz respeito ao funcionamento geral dos estaleiros, incluindo o funcionamento de máquinas e de 

equipamentos utilizados na obra, não são expectáveis acções geradoras de impactes nos recursos 

hídricos subterrâneos. Desde que cumpridas todas as medidas de protecção ambiental usualmente 

aplicadas a empreitadas, nomeadamente no que respeita à recolha de lixo e de efluentes, à deposição de 

materiais em vazadouro, e ao correcto manuseamento de máquinas, equipamentos, bem como de 

materiais perigosos ou de substâncias tóxicas os impactes nas águas subterrâneas serão nulos. 

A ocorrência de eventuais situações de contaminação estará associada a acidentes, que dada a reduzida 

permeabilidade dos terrenos xistentos, não se propagará em profundidade. Para além disso, os impactes 

negativos sobre as águas subterrâneas não são considerados significativos devido à reduzida 

produtividade dos aquíferos aqui presentes, ao seu carácter descontínuo e ao facto de actualmente não 

estarem a ser utilizados para qualquer outra finalidade, para além do abastecimento da pequena 

exploração agrícola existente na propriedade, através da captação de água a partir de poços escavados 

nos terrenos de aluvião, nas margens da ribeira das Choças (Impacto 2000, 1992). Salienta-se que a 

maioria dos poços se encontra actualmente abandonados. 

Acessos de apoio à obra 

Consideram-se estes impactes como nulos uma vez que irão ser utilizados os acessos já existentes na 

zona, não se verificando a necessidade de abertura de novos caminhos de circulação. Os acessos a utilizar 

durante a construção irão, após beneficiação, servir posteriormente na fase de exploração.   
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Operações de dragagens 

A extracção dos sedimentos que se encontram acumulados na área de intervenção, para a obtenção das 

cotas de fundo definidas no projecto, – 2,5 m (ZH) e – 3 m (ZH), equivale a um volume de 30 000 m3, para a 

alternativa 1 e a um volume de 25 000 m3, para a alternativa 2. As operações de dragagem correspondem a 

um impacte negativo, directo, temporário, reversível e certo, uma vez que contrariam a evolução natural 

do sistema estuarino. A magnitude e significado deste impacte é muito reduzida uma vez que, embora se 

traduza na alteração da morfologia (superfície topo-hidrográfica) da margem direita do Guadiana, terá um 

efeito muito localizado. 

Operações de escavação 

A acção potencialmente mais impactante sobre a geologia diz respeito às escavações em terra para 

criação da bacia interior ou de flutuação do ancoradouro. A necessidade de se proceder à escavação de 

um volume considerável de terras (50 000 m3, na alternativa 1 e 50 000 m3, na alternativa 2) corresponderá 

a um impacte negativo significativo, uma vez que, quer a extracção dos depósitos aluvionares, quer a 

escavação do maciço rochoso, conduzirão à modificação da superfície topográfica. Igualmente a exposição 

de uma nova frente do maciço às intempéries levará ainda ao consequente aumento dos fenómenos 

erosivos, devido ao maciço se encontrar nu (ausência de coberto vegetal), e como tal mais vulnerável à 

erosão. 

Atendendo ao facto de se poder registar algum risco de instabilidade nos taludes de escavação 

(relacionado com a estratificação, xistosidade e a fracturação do maciço), devido à descompressão 

superficial do maciço, deverão ser tomadas medidas de precaução, no sentido da estabilização dos 

taludes. Todavia, estes impactes negativos prováveis, pouco significativos, incertos, temporários e 

irreversíveis, deverão ser anulados após a construção da retenção marginal que envolve toda a bacia de 

flutuação do ancoradouro. No entanto, nos locais mais instáveis, deverá proceder-se à contenção do 

talude, quer na fase de construção, quer nas restantes fases da obra. 

Salienta-se que na parte Nordeste do terreno a direcção das camadas é sensivelmente paralela à retenção 

marginal, no entanto, e dado que esta praticamente não irá cortar a base do talude, não é expectável a 

potenciação da possibilidade de um movimento de massa. Contudo, na zona Noroeste, a atitude das 

camadas é sensivelmente perpendicular à retenção marginal, pelo que nesta vertente, aquando da 

escavação, o risco de ocorrência de movimentos de terras poderá ser significativo (queda de blocos, 

desprendimentos ou escorregamentos planares). 
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Outro impacte negativo associado às escavações corresponde normalmente à deposição do material 

sobrante. Neste sentido a reutilização das terras provenientes das escavações, por exemplo, na 

modelação dos campos de golfe do empreendimento, será um aspecto positivo do projecto. Uma vez que 

se espera que, possivelmente, apenas uma fracção diminuta de terras não seja passível de reutilização, os 

impactes gerados a este nível consideram-se apesar de negativos, directos, permanentes (relativamente à 

alteração da morfologia) e reversíveis, pouco significativos e de fraca magnitude. 

Obras associadas à construção das infra-estruturas do ancoradouro 

A execução de infra-estruturas (e.g. retenção marginal, estruturas de retenção de sedimentos, bem como o 

acesso, estacionamento e edifício de apoio – projectos associados) levará à impermeabilização do solo, 

reduzindo a área de recarga dos níveis aquíferos locais. No entanto, dada a reduzida dimensão destas 

estruturas, esta alteração será insignificante, e uma vez que a produtividade dos aquíferos desta região é 

reduzida, pode-se inferir que não existem na área a ocupar pelas infra-estruturas zonas preferenciais ou 

importantes de recarga, pelo que este impacte é nulo. 

Os impactes cumulativos que se irão sentir ao nível deste descritor estão relacionados com a alteração da 

morfologia da região, uma vez que a construção do empreendimento turístico no qual o ancoradouro se 

integrará (pelo menos o campo de golfe e a barragem), irá contribuir para o processo cumulativo da 

modificação da topografia original desta região. No entanto, este impacte cumulativo apesar de negativo 

será pouco significativo porque o projecto em análise apresenta uma extensão muito reduzida. 

 

5.2.3. Fase de exploração  

No que respeita à exploração do ancoradouro os impactes nos factores geológicos prendem-se 

essencialmente com a retenção de sedimentos veiculados pelo rio Guadiana a montante do ancoradouro, 

mais concretamente a montante do quebra-mar flutuante, mas que não tem significado na quantidade de 

sedimentos transportados por este rio até à foz. Assim, dado o volume diminuto de sedimentos envolvidos 

neste processo, este impacte poderá considerar-se sem qualquer significado. 

A realização de dragagens de manutenção na bacia interior do ancoradouro e na faixa exterior até ao 

quebra-mar flutuante corresponderá ainda a um impacte negativo, pouco significativo, de magnitude 

reduzida, temporário, reversível e esporádico. 
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5.2.4. Fase de desactivação 

A fase de desactivação é subentendida (pois não está considerada no projecto), como a cessação do 

estacionamento de embarcações no local (e logo também a cessação das dragagens de manutenção) e 

eventualmente a remoção de algumas infra-estruturas marítimas e terrestres. Desta forma, prevêem-se 

impactes positivos, certos, directos, no restabelecimento dos processos naturais de sedimentação do 

estuário do Guadiana, porém muito pouco significativos e de magnitude reduzida, por se restringirem à 

área de intervenção. 

 

5.2.5. Comparação de alternativas 

Não existem verdadeiras diferenças significativas entre as duas alternativas propostas, pelo se podem 

considerar idênticas no que diz respeitos aos efeitos geológicos, geomorfológicos, geotécnicos e 

hidrogeológicos. 

 

5.3. Solos 

5.3.1. Introdução 

Neste item pretende-se identificar e avaliar os impactes incidentes sobre os solos decorrentes da 

implementação do projecto nas fases de construção, exploração e desactivação, embora seja previsível 

que os impactes de maior relevância e magnitude decorrerão fundamentalmente na fase de construção. 

As principais acções do projecto na fase de construção geradoras de impactes são a(s): 

• Implantação e funcionamento do(s) estaleiro(s) de apoio à obra; 

• Escavações. 

Os impactes associados às acções acima descritas prendem-se com a compactação, contaminação, 

movimentação e deposição dos solos, e com a inutilização agrícola da faixa de solos abrangida pelas infra-

estruturas associadas ao ancoradouro. 
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5.3.2. Fase de construção 

É na fase de preparação do terreno e de construção das infra-estruturas que se farão sentir os principais 

impactes nos solos. Deste modo o projecto deverá ter em consideração uma preocupação acrescida no 

sentido de minimizar as movimentações de terras, e de actuar de modo cuidadoso no planeamento de 

todas as operações. 

A fase de preparação do terreno (fase precedente às operações de construção) engloba as acções de 

desmatação e limpeza dos terrenos de toda a área de intervenção e na área de implantação do estaleiro. 

Estas acções constituem um impacte ambiental negativo relativamente aos solos, uma vez que vão 

potenciar a desagregação e erodibilidade dos mesmos. Por este motivo esta acção deverá ser realizada no 

mais curto espaço de tempo possível, de modo aos terrenos não ficarem expostos às acções de 

meteorização. 

Na fase de construção os principais impactes expectáveis são os subsequentes da/o: 

• Ocupação e compactação dos solos [por parte do(s) estaleiro(s) de apoio à obra e devido à 

circulação da maquinaria e veículos afectos à obra; 

• Risco de contaminação (devido à manipulação de substâncias poluentes na obra e estaleiro - 

combustíveis, lubrificantes, tintas, etc. - e à circulação dos veículos afectos à obra); 

• Impermeabilização dos terrenos (pelas infra-estruturas terrestres); 

• Destruição de horizontes pedológicos (devido às escavações). 

Ocupação e compactação do solo 

Este impacte prende-se com a ocupação e consequentemente, compactação do solo provocada pela 

instalação do estaleiro de apoio à obra. Contudo, será importante certificar que a localização do estaleiro 

seja definida tendo em conta a minimização dos efeitos negativos sobre os solos, nomeadamente a sua 

compactação, contaminação e degradação. 

A compactação do solo e alterará as condições naturais de permeabilidade dos solos, dificultando ou 

impedindo o seu adequado arejamento e a circulação de água. Semelhantemente, ocorrerá erosão 

resultante da exposição dos terrenos aos agentes atmosféricos, sendo que será mais acentuada durante 

períodos de precipitação e ventos fortes, que arrastem e/ou removam os solos expostos. 

Os impactes previstos a este nível resultantes da ocupação e compactação dos solos são considerados 

negativos, certos, temporários, reversíveis, de reduzida magnitude e pouco significativos, apesar da 
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capacidade de uso eventualmente elevada de alguns dos solos a afectar (classe A ou C), tendo em 

consideração que a área abrangida é reduzida. 

Risco de contaminação  

A movimentação e operação de máquinas e equipamentos afectos à obra poderá provocar derrames de 

hidrocarbonetos susceptíveis de gerarem contaminações pontuais, se bem que a natureza dos solos 

permite antever que essa poluição não se propagará em profundidade e poderá ser rapidamente 

biodegradada. 

Considera-se este impacte como negativo, directo, temporário, de magnitude e significância variáveis em 

função da quantidade e natureza do produto derramado. Usualmente estes impactes são reversíveis, quer 

pela própria capacidade de regeneração do solo como pelo uso de técnicas de descontaminação 

apropriadas. Considera-se contudo que, caso sejam implementadas as medidas adequadas de segurança 

em obra, a probabilidade de ocorrência destas eventualidades será por certo diminuta. 

Impermeabilização do terreno 

A impermeabilização causada pela implantação das infra-estruturas (nomeadamente retenção marginal, 

acessos, estacionamento e edifícios de apoio), constituirá um impacte negativo permanente sobre os 

solos, uma vez que alterará as condições naturais de drenagem do terreno. Este impacte, apesar de ser 

considerado negativo, será pouco significativo, uma vez que a fracção de terreno que de facto vai ficar 

impermeabilizada corresponde efectivamente a uma área muito reduzida. 

Destruição de horizontes pedológicos 

No decorrer da fase de construção do ancoradouro, prevê-se como principal impacte ambiental, ao nível 

dos solos, a eliminação permanente e irreversível dos horizontes pedológicos existentes, resultante das 

acções de escavação necessárias para a criação da bacia de estacionamento do ancoradouro. Salienta-se, 

no entanto, que este não deverá constituir um impacte negativo significativo, na medida em que o tipo de 

solos existente (maioritariamente litossolos de xistos e grauvaques, pertencentes à classe de capacidade 

de uso E) é bastante pobre e com reduzida capacidade de uso agrícola. Deste modo, a perda de solo (que 

é muito reduzida, cerca de 1 900 m3, para a alternativa 1 e 1 600 m3, para a alternativa 2; tendo em conta 

que a espessura média deste tipo de solos é 10 cm e que a área a afectar são 1,9 ha e 1,6 ha, 

respectivamente para as alternativas 1 e 2), não deverá determinar conflitos relativamente ao actual uso 

do solo. 
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No entanto, convém referir que dada a localização do projecto, bem como as características do solo a olho 

nu, é provável que ocorram no local aluviossolos ou solos salinos de aluviões na área de estudo, que não 

estão cartografados na carta de solos.  

De forma a minimizar este impacte recomenda-se a decapagem e o posterior armazenamento dos solos de 

boa qualidade, para posterior utilização no âmbito dos arranjos exteriores existentes no empreendimento. 

Deste modo, o solo recupera parte do seu perfil, ocorrendo uma melhoria das suas características físicas e 

químicas. A previsão de locais apropriados para o armazenamento temporário dos solos, bem como uma 

cuidadosa execução das operações de remoção, transporte e recolocação de terras, é considerada 

essencial e poderá minimizar consideravelmente os efeitos negativos sobre os solos. 

 

5.3.3. Fase de exploração 

No decurso da fase de exploração os impactes negativos sobre os solos são considerados nulos, uma vez 

que a implantação das infra-estruturas do ancoradouro (e os respectivos impactes permanentes) 

ocorrerão durante a fase de construção, não são expectáveis novas alterações. 

 

5.3.4. Fase de desactivação 

Embora a presente fase não esteja prevista no projecto, deverá ser considerada, sendo os impactes ao 

nível dos solos nulos. 

 

5.3.5. Comparação de alternativas 

Relativamente às duas alternativas previstas no Estudo Prévio para o projecto em estudo, considera-se 

que uma vez que a alternativa 2 afectará um menor volume de solos teoricamente seria preferível em 

detrimento da alternativa 1, pois a faixa de inutilização de solos será menor. Contudo isto não altera o grau 

de significado do impacte negativo correspondente e de qualquer maneira a aptidão do solo que seria 

“poupado” na alternativa 2 (agrícola) ficará para sempre comprometida porque o novo uso do solo a 

implementar na zona (turismo) não vai de encontro a essa mesma aptidão. Como tal os potenciais 

benefícios da alternativa 2 são irrelevantes. 
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5.4. Hidrodinâmica e hidráulica fluvial  

5.4.1. Fase de construção 

Os impactes sobre os níveis de maré e sobre os campos da corrente estão essencialmente associados às 

alterações produzidas na profundidade dos fundos, devido às dragagens necessárias na fase de 

construção e de exploração, e ao aumento da superfície aquática disponível para a criação da bacia do 

porto de recreio. 

Segundo o Estudo Prévio, a construção do Porto de Recreio implicará a realização de dragagens no leito e 

de escavações da margem do rio Guadiana. O volume total de dragagem e de escavação é o referido no 

quadro 3.4.3. 

As dragagens a realizar favorecerão o aumento da intensidade das correntes e a acumulação de 

sedimentos no local do projecto e envolvente próxima devido ao aprofundamento dos fundos e à 

consequente evolução da sua morfologia no sentido de um novo equilíbrio morfodinâmico. Contudo, 

apesar dos impactes previstos na hidromorfodinâmica serem considerados negativos, localizados e 

reversíveis, a sua magnitude e significado serão reduzidos e estendendo-se para a fase de exploração. 

Com efeito: 

• Estes impactes afectarão apenas a área da bacia do ancoradouro e a zona próxima, na medida 

em que apenas será aprofundada uma estreita faixa à saída da bacia, inexpressiva na secção 

de escoamento do rio neste troço; 

• O assoreamento da bacia com sedimentos oriundos de montante, em particular da linha de 

água próxima, será progressivo e lento; as estruturas a implantar nos extremos montante e 

jusante do ancoradouro têm como função atenuar o efeito de assoreamento expectável, 

permitindo que este fenómeno decorra de forma mais lenta; no estudo prévio (Consulmar, 

2007) prevê-se que ocorra um assoreamento de 1 metro no espaço de alguns anos, tendo sido 

considerados dois anos para efeito de projecto por questões de segurança. 

 

5.4.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração, os impactes sobre a hidrodinâmica local derivam das dragagens de manutenção e 

das infra-estruturas náuticas do porto.  
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O impacte negativo das dragagens de manutenção, ao nível da hidrodinâmica é de magnitude reduzida, 

temporário, reversível e muito pouco significativo, uma vez que as dragagens apenas se efectuarão 

esporadicamente e o volume de dragados será bastante reduzido. Estas dragagens permitirão o 

estacionamento das embarcações em segurança, em qualquer situação de maré.  

Quanto às infra-estruturas náuticas, o porto é limitado do lado de terra por uma retenção marginal em 

talude de enrocamento e do lado do rio por um quebra-mar flutuante. A estrutura da retenção marginal 

torna-se um dissipador de energia minimizando os efeitos nocivos causados pela reflexão das ondas nos 

limites da bacia. O quebra-mar flutuante permite absorver a agitação gerada pelas embarcações que 

passam ou pelos ventos locais. Este tipo de estrutura é, particularmente, bem adaptado a estes fins, uma 

vez que as ondas em causa são de curto período (normalmente inferiores a 4 s ou 5 s), causando uma 

interferência nula no escoamento fluvial. Assim sendo os impactes são de magnitude reduzida e de 

significância nula, permanentes mas reversíveis. 

O aumento na circulação de embarcações na zona causará condições mais favoráveis à erosão das 

margens, de modo particular na proximidade imediata do ancoradouro, a montante e a jusante, já que o 

porto em si está equipado com estruturas de absorção da agitação provocada pela passagem das 

embarcações. Atendendo à capacidade do ancoradouro e às características das embarcações previstas, 

bem como à representatividade desta contribuição em relação à navegação geral no Guadiana, este 

impacte negativo, localizado e reversível, deverá ser muito pouco significativo. Além do mais este tipo de 

afectações poderá ser controlada limitando a velocidade na aproximação ao ancoradouro. 

 

5.4.3. Fase de desactivação 

Com a remoção das infra-estruturas a implementar no âmbito do projecto e a ausência das operações de 

dragagem, é previsível que os naturais conduzam à sedimentação de materiais na área anteriormente 

ocupada pelo porto de recreio. 

Deste modo, com a desactivação do projecto são expectáveis impactes positivos, mas pouco significativos 

e de magnitude reduzida no restabelecimento das condições de evolução natural desta zona do estuário. 

Esta situação poderá determinar a longo prazo o progressivo assoreamento desta zona de menor 

hidrodinamismo do rio Guadiana. 
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5.4.4. Comparação das alternativas 

As diferenças relevantes, entre as duas alternativas, para o descritor hidrodinâmica e hidráulica fluvial, 

poderiam ser o local de implementação do porto de recreio, o arranjo geral, o tipo de estruturas náuticas 

utilizadas e o volume total de escavações e dragagens.  

Comparando as duas alternativas verifica-se que têm o mesmo local de implementação, seguem o mesmo 

conceito de arranjo geral e adoptam o mesmo tipo de estruturas náuticas. Quanto ao volume total de 

dragagens a diferença entre as duas alternativas é de apenas 5 000 m3.  

Assim, conclui-se que as diferenças entre as duas alternativas não são significativas para este descritor 

prevendo-se que, os impactes negativos causados em ambas as soluções sejam muito idênticos.  

 

5.5. Qualidade da água e dos sedimentos 

5.5.1. Fase de construção  

Operações de dragagem 

As principais afectações das dragagens no que se refere à alteração da qualidade da água estão 

relacionadas com a ressuspensão de sólidos na coluna de água, induzindo, directa ou indirectamente: 

• O aumento da turbidez da coluna de água, do teor em sólidos em suspensão e alteração da 

cor, com consequências directas na produtividade primária (menor penetração de luz na 

coluna de água); 

• Ressuspensão de matéria orgânica e remobilização de nutrientes (associada a matéria 

particulada), que serão biológica ou quimicamente oxidados, conduzindo a uma diminuição 

dos teores de oxigénio dissolvido na água;  

• Ressuspensão das populações bacterianas existentes nas camadas superficiais dos 

sedimentos dragados, conduzindo a um potencial agravamento da qualidade microbiológica 

da água; 

• A remobilização dos eventuais poluentes absorvidos nos sedimentos (metais pesados 

principalmente) com potenciais efeitos nocivos (desde a libertação de maus cheiros até à 

introdução de toxicidade no meio). 
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De um modo geral, os impactes na qualidade da água associados à realização de dragagens são 

imediatos, de carácter temporário e reversíveis, uma vez que os sedimentos tendem a decantar mais ou 

menos rapidamente em função da sua granulometria, e os eventuais poluentes remobilizados para a 

coluna de água tendem a ser novamente adsorvidos nos sedimentos.  

A magnitude dos impactes sobre a qualidade da água decorrentes das operações de dragagem não é 

directamente proporcional à quantidade de material movimentada, sendo em grande parte determinada 

pelo método e equipamento utilizado nas dragagens. Com efeito, o tipo de draga utilizado deverá ser 

escolhido em função da natureza física e química dos sedimentos e das condições hidrodinâmicas do 

local, bem como de critérios operacionais.  

Sendo neste caso a ressuspensão de matéria sólida do fundo e perda de sedimentos para a coluna de 

água os principais factores que influenciam a qualidade da água aquando da realização das operações de 

dragagens, a granulometria dos sedimentos é determinante na avaliação da potencial afectação da 

qualidade da água. 

Nas situações em que existe uma elevada percentagem de finos a ressuspensão dos sedimentos é um 

factor importante na degradação da qualidade da água. No caso dos sedimentos serem maioritariamente 

constituídos por materiais grosseiros, este factor não será determinante. Poderão existir ainda outros 

factores que potencialmente influenciarão o exposto anteriormente, nomeadamente as condições 

hidrodinâmicas do local aquando da realização das dragagens. 

De acordo com as campanhas de caracterização físico-química efectuadas no local (ver secção 4.5.3) os 

sedimentos correspondem a siltes argilo-arenosos a areno-argilosos (com % de argila em torno dos 20%), 

materiais típicos do ambiente de sedimentação que caracteriza o troço terminal do rio Guadiana. Os 

sedimentos apresentam percentagens variáveis de seixos (compreendidas entre 4% e 10%), resultantes da 

desagregação do substrato rochoso sobre qual assenta a cobertura de sedimentos a dragar/escavar. A 

contaminação química é vestigiária (classe 2). 

Nestas condições, o parâmetro susceptível de causar uma maior degradação da qualidade da água será a 

turbidez. Face às características do local verifica-se que a maior parte dos materiais a remover em meio 

aquático se encontra acima do nível de baixa-mar pelo que poderá ser removido nessa fase de maré e 

através de equipamentos baseados em terra, nomeadamente retroescavadoras, o que minimizará 

bastante a ressuspensão de sedimentos para a coluna de água. A afectação será assim pouco relevante, 

tendo em conta também que se trata de uma zona estuarina, com elevada turbidez natural. A reduzida 
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dimensão das dragagens faz também pressupor que os impactes negativos temporários das acções de 

dragagem sejam pouco significativos, para além de reversíveis. 

Eliminação do material dragado 

Segundo o projectista (Consulmar), o material dragado será depositado em terra (nomeadamente usado 

para modelação de terrenos no âmbito das intervenções do empreendimento turístico conexo), não sendo 

permitida a sua deposição em rio/mar. Neste caso não haverá impactes negativos a assinalar sobre os 

recursos hídricos devido a esta acção. Deverão no entanto ser tomados os devidos cuidados na selecção 

dos locais de deposição em terra de forma a não afectar linhas de água locais.  

Operações de escavação  

As operações de escavação para a criação da bacia de flutuação do ancoradouro podem implicar também 

impactes negativos na qualidade da água, visto que o solo ficará particularmente exposto aos agentes 

erosivos (chuva e vento), sendo facilmente arrastado para o rio Guadiana. 

Assim, as operações de escavação podem, de um modo indirecto, incrementar a carga sólida afluente ao 

rio, aumentando a turbidez da água. Simultaneamente estes processos podem arrastar eventuais 

substâncias contaminantes (p.ex. hidrocarbonetos provenientes da operação de veículos) adsorvidas nas 

partículas de solos.    

Estas incidências consideram-se negativas, temporárias e pouco significativas dada a elevada turbidez 

natural típica deste troço do Guadiana. Este processo terá maior potencial durante períodos de vento mais 

forte ou precipitação intensa.  

Funcionamento do estaleiro e circulação de maquinaria 

O funcionamento do estaleiro poderá também ser uma fonte de degradação da qualidade da água, 

essencialmente devido à drenagem superficial, aos efluentes de lavagem de máquinas, aos efluentes 

provenientes das instalações sanitárias, bem como aos resíduos sólidos produzidos pelos trabalhadores e 

pela obra em geral. 

Quanto à drenagem pluvial e aos efluentes produzidos no estaleiro considera-se que poderão ser 

controlados com facilidade através da implementação das normas definidas para instalações provisórias 

de águas residuais em obras. No que respeita aos resíduos sólidos será recomendável a sua recolha 

diariamente. 
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Este conjunto de potenciais impactes negativos será assim de uma forma geral pouco significativo e de 

magnitude reduzida. Serão ainda de cariz temporário, limitado à duração destas acções. 

Ainda nesta fase, há a considerar potenciais impactes negativos associados a situações de risco, 

decorrentes da possibilidade de derrames acidentais de substâncias poluentes (óleos, combustíveis, 

betumes, lubrificantes entre outros), provenientes das diversas actividades ligadas à construção 

(funcionamento dos estaleiros, circulação de veículos, maquinaria e equipamentos e dragas). 

A magnitude e significado das situações acidentais acima descritas dependerão do tipo e quantidade das 

substâncias derramadas, sendo de qualquer forma de carácter pontual e reversível. Se forem adoptadas 

as medidas de prevenção e minimização propostas, a probabilidade da sua ocorrência será grandemente 

reduzida, podendo estes impactes serem assumidos como pouco significativos. 

Será porém essencial cumprir as medidas de minimização propostas, de modo a garantir a mínima 

afectação possível da qualidade da água e dos sedimentos e consequentemente das comunidades 

ecológicas.  

 

5.5.2. Fase de exploração 

Nesta fase as principais acções impactantes na qualidade da água poderão estar relacionadas com as 

dragagens periódicas para a manutenção dos fundos e o aumento das embarcações afluentes à zona. As 

afectações resultantes das operações de dragagem de manutenção serão semelhantes às referidas para a 

fase de construção, à excepção do seu carácter que será esporádico. 

Relativamente às dragagens de manutenção, o factor que mais influencia a qualidade da água estará 

relacionado com a frequência das operações de dragagem. O facto de estarem previstas estruturas de 

controlo nos limites Norte e Sul da bacia do porto de recreio, que permitirão a retenção de sedimentos 

evitando o rápido assoreamento da zona dragada, terá um efeito benéfico pois permite a diminuição da 

frequência destas operações. Assim, o impacte na qualidade da água relacionada com as dragagens de 

manutenção será negativo, pouco significativo, de carácter temporário (esporádico) e localizado. Importa 

contudo, previamente à execução de qualquer operação de dragagem, realizar uma campanha de 

caracterização dos sedimentos nos termos da Portaria nº 1450/2007, de 12 de Novembro. 

As implicações de uma potencial degradação da qualidade da água, devido à afluência das embarcações à 

zona de intervenção, estão relacionadas com a possibilidade de eventuais derrames de hidrocarbonetos 
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(óleos e combustíveis). Visto estar previsto o aproveitamento do quebra-mar flutuante para a instalação 

de um posto de abastecimento de combustível às embarcações, será importante realçar que com esta 

estrutura aumentará a probabilidade de eventuais derrames de combustíveis para a água. Contudo, estas 

ocorrências deverão ser pontuais, sendo a magnitude e a significância destas incidências variável em 

função da quantidade e natureza dos produtos derramados, bem como das condições hidrodinâmicas 

locais. Tendo em conta a dimensão e a quantidade de embarcações previstas, bem como o tipo de 

utilização mais provável do ancoradouro (por certo com predomínio de utilização sazonal) não será 

expectável a produção de impactes significativos devido a esta componente.  

Recorde-se que não haverá qualquer área destinada a reparações/manutenção de embarcações o que em 

muito ajuda a limitar este tipo de impactes. Adicionalmente o ancoradouro estará equipado com 

dispositivos de combate a derrames, designadamente barreiras de flutuantes de contenção (ver secção 

3.5) e equipamentos de bombagem. Outro aspecto a destacar na minimização da poluição hídrica é a 

implementação prevista de um separador de siltes e gorduras no final do colector de águas pluviais que 

descarregará na bacia portuária (projecto associado) (ver Desenhos 3.3.2 e 3.3.3 – Volume II). Este 

dispositivo ajudará a evitar a eventual poluição devido às águas de escorrência de pavimentos viários e 

estacionamentos.    

Deve contudo ser dada especial atenção a esta problemática (contenção de derrames) aquando da 

elaboração do projecto de execução do posto de abastecimento, devendo o mesmo ficar equipado com 

dispositivos de recolha de pequenos derrames e de tratamento/contenção de águas pluviais. Devem 

também ser definidos posteriormente os necessários procedimentos de segurança e de resposta a 

acidentes.     

Está também previsto o serviço de bombagem (pump out) das águas residuais das embarcações, a 

localizar no quebra-mar flutuante, junto ao seu enraizamento, sendo os efluentes bombados directamente 

para uma caixa de ligação ao colector de águas residuais que serve os edifícios de apoio (bem como parte 

do restante empreendimento), escoando depois graviticamente até a uma estação elevatória situada 

ligeiramente a norte da ponte de acesso ao quebra-mar, de onde são elevados para a rede geral do 

empreendimento que disporá de ETAR própria (ver descrição completa no capítulo 3.8 e Desenhos 3.3.2 e 

3.3.3 no Volume II). 
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5.5.3. Fase de desactivação 

A fase de desactivação não está prevista no projecto, mas considerando-se essa possibilidade, a sua 

concretização implicaria a remoção das todas as infra-estruturas do porto de recreio (terrestres e 

marítimas), a cessação das operações de dragagens de manutenção e da afluência de embarcações a esta 

zona.  

Assim sendo os principais factores que potencialmente influenciariam a qualidade da água seriam:  

• A remoção de infraestruturas que teria numa primeira instância impactes semelhantes aos 

da fase de construção mas de menor envergadura (movimento de maquinaria, demolições, 

etc); 

• A cessação do estacionamento e abastecimento de embarcações diminuiria o risco de 

derrames de hidrocarbonetos, gerando um impacte positivo mas pouco significativo; 

• Cessação da ressuspensão de sólidos na coluna de água provocada pelas dragagens de 

manutenção permitindo o restabelecimento dos processos naturais de sedimentação do rio 

Guadiana. Este seria um impacte positivo, pouco significativo e de magnitude reduzida. 

 

5.5.4. Comparação de alternativas 

A Alternativa 1 difere da Alternativa 2, essencialmente na dimensão da bacia dragada e na quantidade de 

embarcações que comporta. 

Na alternativa 1, os volumes de dragagem e de escavação, bem como a capacidade de acolhimento das 

embarcações são superiores, relativamente à alternativa 2. No entanto, esta diferença não é significativa 

no que diz respeito aos impactes na qualidade da água, uma vez que se trata apenas de uma diferença de 

5 000 m3 de dragados a movimentar na fase de construção e de um acréscimo de 11 embarcações na fase 

de exploração.  

Tendo em conta, apenas, os impactes gerados ao nível da qualidade da água e dos sedimentos, não 

existem diferenças significativas entre as duas alternativas propostas, tornando-se estas muito 

semelhantes sob este ponto de vista. 
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5.6. Qualidade do ar 

5.6.1. Fase de construção 

Na fase de construção, a emissão de poeiras será o principal factor de degradação da qualidade do ar 

local. Com efeito, as causas deste problema estão associadas ao movimento de terras, ao transporte e 

manuseamento de materiais finos ou pulverulentos e à circulação de veículos e equipamentos envolvidos 

nos trabalhos de construção, nomeadamente durante as escavações necessárias à configuração da bacia 

portuária. Por outro lado pode também assinalar-se a emissão de gases de combustão das máquinas e 

veículos afectos à obra. 

As principais emissões provenientes destas acções são: 

• Poeiras emitidas durante o transporte, armazenagem e manuseamento de materiais a granel, 

como sejam por exemplo, os enrocamentos, terras, britas e cimento; 

• Poeiras emitidas devido às operações de escavação da bacia e movimentação geral de terras 

(incluindo projectos associados); 

• Gases de combustão (NOx, SO2, CO, hidrocarbonetos vários e partículas (fumos negros)) 

produzidos pelos veículos de transporte de materiais (camiões), pelo funcionamento de 

equipamentos a utilizar na obra (escavadoras, entre outros); 

A quantificação dos impactes gerados é muito complexa uma vez que depende de inúmeros factores, 

como por exemplo, o tipo de solo, o vento, a humidade, a vegetação envolvente e a velocidade de 

circulação dos veículos e equipamentos envolvidos na obra.  

Os principais impactes resultantes da emissão de partículas são de um modo geral a redução da 

visibilidade atmosférica, a incomodidade das populações, a perturbação as comunidades animais 

presentes na envolvente e a diminuição do crescimento das plantas.  

Os impactes associados das partículas em suspensão variam com a sua granulometria. As partículas mais 

finas (< 10 μm) podem penetrar no sistema respiratório, provocando diversos problemas. As partículas 

com diâmetros superiores a 10 μm causam inconvenientes devido à sua deposição na vegetação e nos 

edifícios, apresentando efeitos menos nocivos sobre a saúde pública. Após a sua suspensão, as partículas 

tendem a manter-se na atmosfera e a serem transportadas até se depositarem novamente, fenómeno que 

variam em função da granulometria das partículas, do grau de humidade atmosférica e da velocidade do 

vento. 
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Uma vez que não existem receptores críticos na proximidade da área de intervenção do projecto, a 

emissão de poeiras geradas localmente não provocará uma afectação directa sobre as populações. 

Contudo, ocorrerá a deposição das partículas sobre a vegetação com a consequente redução na 

produtividade, o que também não será muito relevante considerando que não existem produções 

agrícolas importantes na zona.  

De qualquer modo prevê-se que as partículas em suspensão tenderão a afectar um raio limitado em redor 

da fonte de emissão (local de escavação e acessos), orientado no sentido dos ventos dominantes 

(normalmente predominam ventos pertencentes aos quadrantes N, NO e O (ou sejam em direcção ao rio), 

embora nos meses de Inverno esta predominância se atenue e os rumos E, SE e S adquiram uma maior 

relevância). 

Enquanto o acesso à área de obra não estiver asfaltado, a circulação de veículos irá também provocar a 

ressuspensão de poeiras. 

Apresentam-se alguns valores de referência retirados de bibliografia, que podem constituir uma base 

indicativa das emissões de poeiras associadas à fase de construção. 

Quadro 5.6.1 – Factores de emissão de poeiras para diversas acções de construção 

Acção Factor de Emissão  

Carregamento de terras em camiões 
0,25 (kg/ton. terra) 

solo com uma humidade de 2 % 

Escavação 

2,43 (kg/hora) 

solos com 2 % de partículas com diâmetro 

inferior a 0,075 mm 

Compactação 0,19 (kg/km) por compactador em operação 

Emissão de partículas a partir de depósitos de 

terras 
2,58 (kg/hectare.hora) - valor médio 

Emissão de poeiras devido à circulação de 

veículos pesados em superfícies não 

pavimentadas 

0,07 a 23 (kg/veículo.km) 

Emissão de poeiras em estradas asfaltadas 

utilizadas por veículos pesados 
0,0006 a 8 (kg/veículo.km) 

Fonte: EPA AP-42 (1999) 

A extensão e magnitude da generalidade destes impactes poderá também ser minorada caso sejam 

implementadas as medidas de minimização específicas para esta etapa do projecto e que se recomendam 

na secção respectiva, nomeadamente a rega da frente de obra e acessos. 
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Se a construção do empreendimento Almada de Ouro Golf e Country Club, e dos respectivos campos de 

golfe coincidir com a implementação do ancoradouro poderá haver um agravamento dos impactes (neste 

caso de natureza cumulativa) devido à emissão de poeiras. Contudo, se forem definidos percursos 

favoráveis a ambos os projectos e implementadas as medidas de minimização recomendadas no capítulo 

respectivo, a significância e magnitude destes impactes poderá ser reduzida. 

Assim, os impactes gerados pela emissão de partículas provenientes do movimento de terras e do 

transporte e manuseamento de materiais finos ou pulverulentos serão de um modo geral negativos, 

temporários mas pouco significativos. Serão ainda reversíveis, fazendo-se sentir em especial durante a 

fase inicial da obra, no decorrer das acções de movimentação de terras mais intensivas.  

A emissão de poluentes atmosféricos devido à queima de combustíveis pelos motores dos veículos e 

máquinas de apoio à obra estará não só dependente da quantidade e tipo de maquinaria envolvida, como 

também de uma multiplicidade de outros factores, entre os quais a carga transportada, a velocidade de 

circulação e o tipo e estado de conservação dos veículos e equipamentos. 

Este factor provocará um aumento temporário na concentração dos poluentes tipicamente associados a 

estas fontes nas imediações dos percursos utilizados, de magnitude que se poderá estimar entre reduzida 

a moderada (considerando os níveis de tráfego muito reduzidos nos principais acessos). 

Mesmo considerando o número diário de camiões de transporte de materiais durante a fase mais crítica da 

obra neste aspecto (fornecimento de materiais, nomeadamente de enrocamentos), não se prevê que esta 

componente possa originar concentrações de poluentes que ultrapassem os limites legais vigentes em 

matéria de qualidade do ar. Salienta-se que o transporte de terras e dragados originados na construção do 

ancoradouro ocorrerá apenas dentro dos terrenos afectos ao empreendimento “Almada de Ouro – Golfe & 

Country Club” visto que serão aproveitadas para a modelação de terrenos necessária às restantes 

componentes (golfe, imobiliário, etc.). O mesmo se passará com o transporte do enrocamento necessário, 

visto que, segundo o promotor, este tipo de material se encontra disponível na zona afecta a outras obras 

afectas ao empreendimento (barragem e campo de golfe).  

Estas duas componentes constituem grande parte da movimentação de materiais prevista no projecto do 

ancoradouro, pelo que a fracção de tráfego proveniente do “exterior” será bastante minimizada, 

limitando-se ao fornecimento de alguns materiais de construção, a acontecer numa fase intermédia da 

obra. Mesmo neste caso não serão atravessadas povoações devido à utilização da futura variante ao 

Azinhal que estará disponível logo desde a fase de obra. 
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Assim, o impacte associado às emissões de gases de escape na área de intervenção será negativo, 

indirecto e descontínuo (prevê-se que o período de realização da obra seja de 8 horas diárias), podem ser 

considerados pouco significativos, para além de temporário e reversível. 

Neste contexto, um adequado planeamento da afluência diária de veículos pesados será uma medida 

decisiva para a redução, não só destes factores, como também das emissões de partículas devido à 

circulação em caminhos não asfaltados, focada anteriormente. 

Em termos de projectos associados, o acesso viário ao ancoradouro aproveita parte dos caminhos rurais já 

existentes, pelo que o traçado proposto para o acesso minimiza a movimentação de terras e, 

consequentemente a emissão de poeiras associada. Estas acções, assim como as decorrentes da 

implantação da rede de drenagem e da construção dos equipamentos de apoio ao ancoradouro, traduzir-

se-ão em impactes de muito reduzida significância ao nível da qualidade do ar. 

 

5.6.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração há a considerar como principais fontes de poluição atmosférica o tráfego automóvel 

associado à deslocação dos utentes do ancoradouro, a circulação das embarcações, bem como as acções 

pontuais de manutenção (dragagens, reparação de estruturas, etc.).  

Estas fontes de poluição são responsáveis pela emissão de poluentes característicos dos gases de 

combustão, nomeadamente monóxido de carbono, óxidos de azoto, hidrocarbonetos e partículas.  

Uma vez que o ancoradouro será de reduzidas dimensões não se prevê que as concentrações de poluentes 

atmosféricos no local possam ultrapassar os valores estipulados por lei devido a estas novas fontes. 

Assim, os impactes gerados durante a fase de exploração serão negativos, pouco significativos, 

permanentes e de reduzida magnitude.  

Terão ainda natureza cumulativa com os decorrentes da movimentação de veículos no empreendimento 

turístico “Almada de Ouro – Golfe & Country Club”, porém pouco significativos atendendo à reduzida 

escala do projecto do ancoradouro. 
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5.6.3. Fase de desactivação 

Dado que o cenário da fase de desactivação não está previsto no projecto, apenas se pode prever que 

caso ocorra a remoção das infra-estruturas náuticas implementadas, os impactes serão semelhantes aos 

esperados na fase de construção (movimentação de maquinaria, etc.) mas de magnitude inferior visto que 

não haverá por certo movimentações de terras significativas. A cessação do tráfego de embarcações 

afectas ao projecto teria um benefício marginal local em termos de qualidade do ar. 

 

5.6.4. Comparação de alternativas 

As duas alternativas são muito semelhantes diferindo, essencialmente, na dimensão da bacia dragada e 

na quantidade de embarcações que comporta. No entanto, as diferenças entre as alternativas 1 e 2 não 

são significativas para o descritor da qualidade do ar prevendo-se que os impactes negativos causados em 

ambas as soluções sejam sensivelmente idênticos. 

 

5.7. Ambiente sonoro 

Este sub-capítulo tem como objectivo avaliar os impactes relacionados com o descritor ambiente sonoro, 

produzidos durante as fases de construção e exploração do projecto do ancoradouro “Almada de Ouro 

Golf & Country Club”. 

A avaliação de impactes no ambiente sonoro é, fundamentalmente, qualitativa, utilizando como critério o 

modo como as alterações previstas nas variáveis consideradas afectam de forma positiva, nula ou 

negativa, o nível de conforto sonoro que caracteriza actualmente a área em estudo, e a natureza, 

permanente ou temporária, dessa afectação.  

 

5.7.1. Fase de construção 

Durante a fase de construção prevê-se um aumento temporário dos níveis sonoros na área de intervenção 

que inclui a construção do ancoradouro e os projectos associados (acessos, estacionamento, rede de 

drenagem e edifícios de apoio), e nas imediações das vias de circulação utilizadas para acesso à obra, 

associado directa ou indirectamente ao ruído gerado por: 
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• Actividades diversas ligadas às várias acções construtivas (escavações, movimentação de 

terras e materiais, dragagens, entre outras), que implicam a utilização de equipamentos 

ruidosos como escavadoras, pás-carregadoras, compactadores, entre outros; 

• Circulação de veículos pesados de transporte de materiais e de equipamento de e para a 

obra, e circulação de dragas. 

Os impactes negativos derivados desta fase do projecto deverão limitar-se aos limites da povoação do 

Azinhal, consequência da sua maior proximidade à variante que se prevê estar construída aquando da fase 

de implantação do ancoradouro. 

Tratando-se de um projecto de pequena dimensão não se prevê a realização de trabalhos fora do período 

diurno. 

Actividades construtivas 

Os níveis gerados poderão apresentar variações significativas associadas ao tipo de operações realizadas, 

ao seu período de duração e ao modo de utilização do material e equipamento necessário. Como tal, é 

usual nesta fase realizar apenas uma abordagem qualitativa aos níveis sonoros, tendo por base o Decreto-

Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro, que estabelece as regras a aplicar em matéria de emissões sonoras 

de equipamento para utilização no exterior (revoga o Decreto-Lei n.º 76/2002, de 26 de Março, que 

aprovara o Regulamento das Emissões Sonoras de Equipamento para Utilização no Exterior). 

Relativamente às obras terrestres haverá necessidade de recorrer a máquinas e equipamentos que 

poderão gerar níveis sonoros, nalguns períodos, bastante elevados (variando entre os 70 dB(A) e os 100 

dB(A), ver Quadro 5.7.1), apresentando um carácter descontínuo e pontual duram as acções de construção 

e cessando por completo após a sua conclusão. Atendendo ao tipo de acções a empreender não é 

esperada a utilização frequente de equipamento susceptível de gerar níveis sonoros muito elevados (e.g. 

martelo pneumático cujos níveis sonoros variam entre 95 dB(A) e 105 dB(A)). O tipo de equipamento 

predominante serão as escavadoras e pás-carregadoras, bem como os camiões de transporte de terras, 

com níveis sonoros típicos que variam entre 70 dB(A) e 95 dB(A) (ver Quadro 5.7.1). 
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Quadro 5.7.1 – Níveis sonoros médios na fonte produzidos por diferentes tipos de máquinas e 

equipamentos utilizados em obra 

Operação/Equipamento Nível de Ruído dB(A) a 15 m 
60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 

Movimentos de 
Terra 

Compactadores           
Carregadores           
Retro escavadora           
Tractores           
Niveladoras           
Asfaltadoras           
Camiões           

Transporte de 
Materiais 

Escav.-Carregad.           
Grua Móvel           
Grua Torre           

Equipamentos 
Estacionários 

Bombas           
Geradores           
Compressores           

Maquinaria de 
Impactes 

Martelos Demolid.           
Martelos Perfurad.           

Outros 
Vibradores           
Serras           

Fonte: Adaptado de Sociedad Española de Acústica (1991) 

Os arruamentos de acesso ao ancoradouro/estacionamento coincidirão genericamente com os caminhos 

rurais actualmente existentes, sendo deste modo mínimas as acções de movimentação de terras e de 

desmatação, com emissões sonoras associadas de reduzida expressão no contexto do projecto em 

análise. 

A movimentação de terras para implantação da rede de drenagem com abertura de valas, instalação do 

edifício da estação elevatória e dos equipamentos associados, resultará em emissões sonoras de reduzida 

expressão. A construção dos equipamentos de apoio (WC, balneários, etc.) não terá associadas emissões 

sonoras relevantes. 

Os níveis de ruído gerados pelas operações de dragagem dependem em larga medida do tipo de draga a 

utilizar. No Quadro 3.4.1 são comparados os diversos tipos de dragas disponíveis relativamente a diversos 

factores ambientais, entre os quais o ruído. Da análise do quadro é possível verificar que as dragas de 

sucção são as menos impactantes relativamente a este factor. A retroescavadora representa uma situação 

intermédia em termos de ruído.   

Não obstante, os níveis sonoros na área de intervenção irão ser incrementados de forma significativa em 

relação à actualidade (Lden situa-se actualmente em torno dos 32 dB(A)), esperando-se uma magnitude 
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moderada a elevada para estes impactes. No entanto, as afectações temporárias que se registem serão 

insignificantes, consequência: 

• da inexistência de receptores sensíveis num raio considerável (Azinhal a cerca de 2,5 km. 

Uma habitação isolada na margem espanhola, cerca de 500 m); 

• dos fenómenos de atenuação dos níveis de ruído para distâncias superiores a 100 m em 

relação às fontes sonoras, em função das características morfológicas dos terrenos 

circundantes. Nesta zona, para o lado de terra tem-se uma zona de declives elevados com 

uso florestal envolvendo a área de intervenção, o que proporcionará uma elevada absorção 

sonora; 

• do esforço esperado de utilização de equipamentos em bom estado de conservação, de 

adequados níveis de insonorização e, sempre que pertinente, de dispositivos de redução de 

ruído. 

Nestas condições, o impacte das actividades construtivas sobre o ambiente sonoro local considera-se 

negativo, temporário, de magnitude média, reversível, de âmbito local e de significância tendencialmente 

nula, atendendo essencialmente à distância da área de intervenção aos receptores sensíveis mais 

próximos. 

Transporte de materiais 

Outro impacte negativo no ambiente sonoro decorrente das obras de construção civil está associado a um 

acréscimo do tráfego de veículos pesados, resultante da necessidade de assegurar o transporte de 

materiais, máquinas e trabalhadores. 

A passagem de um camião de transporte de mercadorias provoca instantaneamente níveis de ruído 

elevados (LAeq entre 70 e 75 dB(A), Quadro 5.7.1). No entanto, as características do ruído gerado, 

nomeadamente a sua intensidade, dependem de uma multiplicidade de factores, entre os quais o volume 

de tráfego, a velocidade de circulação, o estado de conservação e a carga transportada pela viatura, o 

estado da via, entre outros. O significado dos impactes negativos gerados por este factor será 

consequência das características da envolvente às vias utilizadas, nomeadamente quanto aos níveis 

sonoros actualmente verificados e ao tipo de ocupação existente, estando o volume de tráfego 

dependente da necessidade ou não de transporte dos materiais dragados por via terrestre até aos locais 

de deposição. 
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Relativamente ao tráfego de veículos pesados, um aspecto muito positivo do projecto é o facto da 

movimentação da maior parte dos materiais a utilizar na obra ficar limitado aos terrenos do 

empreendimento “Almada de Ouro Golf & Country Club”. Estarão nestas condições as terras sobrantes e 

dragados, uma vez que segundo informações do promotor serão reutilizados na modelação dos terrenos 

destinados ao golfe e restantes componentes do empreendimento, e o enrocamento será obtido a partir 

de britagem de material rochoso existente na área. Esta opção irá assim reduzir substancialmente a 

quantidade de veículos pesados que circularão nas estradas locais (IC 27, EN 122 e futura variante ao 

Azinhal e CM 1131), minimizando um eventual impacte sobre os receptores sensíveis situados nas 

imediações das vias de circulação, em particular na povoação do Azinhal. 

Por outro lado, com a entrada em funcionamento da futura variante ao Azinhal, a desenvolver no âmbito 

do Plano de Urbanização do Azinhal, antes da fase de obra, evita-se por completo o atravessamento do 

núcleo urbano desta localidade, o que elimina potenciais impactes negativos que de outro modo poderiam 

ser importantes. 

Nestas condições o impacte sonoro negativo indirecto originado pela componente de tráfego pode 

considerar-se de fraca magnitude, pouco significativo, para além de temporário (intermitente) e reversível. 

Terá ainda natureza cumulativa com o originado pela construção das restantes componentes do 

empreendimento turístico em que se insere, caso haja coincidência de empreitadas, não fazendo porém 

este aspecto aumentar o grau de significado acima atribuído.  

São recomendadas no capítulo respectivo medidas destinadas a minimizar os feitos negativos da fase de 

construção, como sejam, entre outras, a limitação dos horários de circulação e o acondicionamento dos 

equipamentos fixos mais ruidosos. 

 

5.7.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração as principais fontes de ruído a assinalar estão associadas à circulação de veículos 

automóveis e embarcações que utilizam o ancoradouro, às dragagens de manutenção (estas deverão ser 

muito esporádicas devido às estruturas de controle de assoreamento, nos limites norte e sul da bacia do 

ancoradouro) e ainda ao funcionamento da estação elevatória (projecto associado). 

Os principais receptores sensíveis serão os residentes/utentes do empreendimento “Almada de Ouro – 

Golf & Country Club” (simultaneamente os principais utilizadores do ancoradouro) pelo que se mostram à 

partida menos sensíveis a eventuais perturbações. Por outro lado, nem a dimensão do projecto nem o tipo 
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de embarcações que o irão utilizar fazem pressupor a produção, de forma regular, de níveis sonoros 

significativos ou acima dos limites legais para zonas mistas - classificação que será muito provavelmente 

atribuída à área do ancoradouro - de 65 dB(A) para o indicador Lden e de 55 dB(A) para Ln. Assinale-se 

também que será expectável que a utilização do ancoradouro seja mais intensa na época estival, 

diminuindo na restante época do ano, pelo que a eventual perturbação sonora correspondente será 

variável. 

O incremento de tráfego automóvel nos acessos ao empreendimento, relacionado com a exploração deste 

projecto, também não se prevê significativo, em especial quando comparado com o gerado pelo restante 

empreendimento turístico. O acesso através da futura variante à EN 122, no Azinhal, evitará o 

atravessamento deste núcleo urbano, contribuindo para que não se verifiquem impactes negativos sobre 

os seus habitantes. 

Deste modo considera-se que estão criadas condições para que o impacte sonoro negativo indirecto (e 

cumulativo) da circulação de veículos automóveis e de embarcações, apesar de permanente (embora com 

características descontínuas e sazonais), seja de um modo geral pouco significativo. 

As dragagens de manutenção deverão ocorrer de cada vez que o nível de assoreamento se aproxime de 1  

m (CONSULMAR, 2007). As estruturas de controlo para retenção dos sedimentos a instalar na fronteira com 

as margens naturais montante e jusante do ancoradouro têm um efeito benéfico na atenuação deste 

fenómeno, sendo, de acordo com o estudo prévio, de difícil estimação a duração do assoreamento na área 

em estudo. Estima-se contudo que possa ser necessário dragar cerca de 10000m3, de 2 em 2 anos, ou seja 

um volume muito reduzido. 

As dragagens e outras actividades pontuais de manutenção de maior envergadura, terão um carácter 

muito esporádico, ocasionando impactes negativos de curta duração e nulos a pouco significativos. 

As emissões sonoras da estação elevatória (projecto associado) não se esperam de magnitude que possa 

causar incómodos relevantes, até porque essa situação não seria do interesse da gestão do ponto de vista 

turístico. Ademais, sendo os equipamentos ruidosos (bombas) da estação instalados no interior de um 

edifício, será tecnicamente fácil evitar emissões indesejadas para o exterior, recorrendo, por exemplo, ao 

isolamento da respectiva fachada. O impacte negativo no ambiente sonoro local, decorrente do seu 

funcionamento, será assim pouco significativo a nulo. 
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5.7.3. Fase de desactivação 

Embora a presente fase não esteja definida no âmbito do projecto, prevê-se que os impactes a gerar no 

ambiente sonoro sejam numa primeira fase (remoção das estruturas) semelhantes aos da fase de 

construção. 

Cessando a circulação de embarcações no local, bem como as dragagens de manutenção, eliminar-se-ão 

as principais fontes de ruído, o que representa um impacte positivo permanente, possivelmente de média 

magnitude mas contudo de significado pouco relevante. 

 

5.7.4. Comparação de alternativas 

Comparando as duas alternativas, do ponto de vista do descritor ambiente sonoro a alternativa 2 é 

ligeiramente mais favorável, dada a sua menor dimensão (o que implica uma menor actividade construtiva 

em geral) e o menor número de embarcações (menos fontes sonoras). Considera-se, contudo, que as 

diferenças entre as duas alternativas não são suficientemente relevantes para conduzir a uma opção clara 

por qualquer uma delas, atendendo também ao facto dos impactes se estimarem de uma forma geral 

pouco significativos. 

 

5.8. Ecologia 

Neste capítulo são identificados e avaliados os impactes associados à implementação do projecto em 

análise sobre a componente ecológica da área afectada. A identificação e avaliação dos impactes 

baseiam-se na situação de referência caracterizada anteriormente e no conhecimento existente sobre as 

acções de projecto. De acordo com a descrição de projecto, as principais acções geradoras de impactes 

sobre a componente ecológica são: 

• Realização de dragagens e escavações para obtenção da bacia portuária; 

• Perturbações associadas às obras: construção e operação do estaleiro, implantação das 

estruturas do cais, transporte de materiais e movimento de máquinas e trabalhadores, com 

aumento do tráfego de pesados (incluindo projectos associados); 

• Exploração do ancoradouro, com aumento da navegação neste troço do Guadiana; 
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A avaliação de impactes é realizada para as fases de construção, exploração e desactivação do projecto, 

analisando-se para cada acção do projecto os impactes sobre os vários grupos biológicos afectados. 

 

5.8.1. Fase de construção 

Esta fase engloba a construção de duas estruturas de controlo de assoreamento nos limites norte e sul da 

bacia dragada, e a implementação de um quebra-mar e de um conjunto de passadiços de estacionamento, 

ambas as estruturas de natureza flutuante. As acções potencialmente geradoras de impactes, associadas 

à construção/implementação destas estruturas incluem: a realização de dragagens (no leito do rio) e 

escavações (maioritariamente na área terrestre, na margem direita do Guadiana), e a colocação de poitas 

e correntes associadas às estruturas flutuantes, a implementar no leito do rio. 

Dragagens e escavações  

O ancoradouro compreenderá uma bacia de flutuação com uma área de aproximadamente 1,9 ha na 

Alternativa 1 e 1,6 ha na Alternativa 2. De maneira a obter esta bacia será necessário proceder a dragagens 

e escavações nessa área, o que resultará na destruição e artificialização dos habitats aí presentes (ver 

secção 3.3.4 para quantidades). 

Recorrendo a um ortofoto da área de projecto contabilizaram-se as áreas de habitat afectadas por esta 

acção. A construção da bacia de dragagem implicará, na Alternativa 1 (correspondente à maior área a 

intervir), a afectação de aproximadamente: 

• 1,07 ha de habitat bentónico do leito do rio Guadiana (estuário); 

• 0,09 ha de lodaçais na faixa intertidal, habitat inserido no sub-tipo 1140pt1 – Lodaçais e 

areias desprovidos de vegetação vascular, da Directiva Habitats; 

• 0,28 ha de sapal; 

• 0,68 ha de prados com algumas oliveiras e figueiras; 

• 0,08 ha de tamargal, habitat 92D0 – Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-

Tamaricetea e Securinegion tinctoriae), da Directiva Habitats; 

• 0,08 ha de matos.  

A alternativa 2 implicará a afectação de áreas inferiores praticamente a nível de todos os habitats 

presentes, com excepção das área de tamargal e de matos, que se mantêm iguais às áreas a afectar na 

alternativa 1: 
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•  0,51 ha de habitat bentónico do leito do rio Guadiana (estuário); 

• 0,08 ha de lodaçais na faixa intertidal, habitat inserido no sub-tipo 1140pt1 – Lodaçais e 

areias desprovidos de vegetação vascular, da Directiva Habitats; 

• 0,21 ha de sapal; 

• 0,67 ha de prados com algumas oliveiras e figueiras.  

No que respeita especificamente aos projectos associados, as áreas a afectar correspondem, de forma 

equivalente nas duas alternativas, a: 

• 0,27 ha de matos; 

• 0,02 ha de prados.  

A destruição destes habitats representa um impacte negativo permanente, mas de reduzida magnitude e 

pouco a mediamente significativo, tendo em conta o seguinte:  

• Em relação à área de prados, esta representa um habitat intervencionado e com reduzido 

valor conservacionista, não assumindo particular importância para qualquer grupo animal. 

Esta forma, e considerando que é afectada apenas uma pequena área inferior a 1 ha, numa 

região onde a área ocupada por habitats deste tipo é elevada, o impacte da destruição desta 

área de pastagem é pouco significativo. 

• Em relação aos lodaçais da faixa intertidal e ao sapal, habitats que se destacam pelo seu valor 

ecológico intrínseco, e sobre os quais decorrerão os impactes mais significativos, será 

afectada uma faixa de cerca de 200 m. Apesar da disponibilidade de habitats semelhantes nas 

áreas adjacentes, consideram-se significativos os efeitos decorrentes da destruição destes 

habitats, face à sua importância ecológica e conservacionista. 

No que respeita à magnitude associada, os impactes decorrentes das dragagens e escavações sobre os 

habitats ocorrentes serão reduzidos, face às áreas a afectar e à disponibilidade de habitats semelhantes 

na envolvência. 

De referir também que não se esperam impactes cumulativos com as restantes estruturas do 

Empreendimento Almada de Ouro, já que de acordo com as descrições de projecto este habitat não será 

afectado por outras estruturas que não o ancoradouro. 

Também sobre a componente florística os impactes previstos são avaliados como negativos, mas de 

reduzida significância e magnitude dada a inexistência de espécies ou populações de elevada importância 

para a conservação. 
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Em relação ao habitat bentónico, a dimensão da área a intervencionar no contexto do troço analisado e a 

disponibilidade deste habitat na envolvente, avalia-se este impacte como de magnitude e significância 

reduzidas. A destruição deste habitat incidirá sobretudo sobre as comunidades de macrofauna bentónica 

e sobre as comunidades ictiofaunísticas, podendo afectar algumas posturas destas últimas que se 

realizem nas zonas mais marginais, dependendo da época do ano em que se realizam as dragagens. 

Especificamente sobre a macrofauna bentónica, os impactes decorrentes envolvem a destruição local do 

habitat, e nalgumas áreas, a artificialização do mesmo (zona de implementação das duas estruturas de 

controlo de assoreamento e área ocupada pelas poitas). No entanto, e como já foi referido, a dimensão da 

área a intervencionar no contexto do troço analisado, faz com que também sobre estas componentes o 

impacte seja pouco significativo. No que respeita às comunidades macrobentónicas, acresce ainda a sua 

composição heterogénea nas áreas adjacentes, o que influenciará a recolonização da área 

intervencionada.  

A realização de dragagens implicará o aumento temporário da turbidez do troço fluvial, efeito 

particularmente negativo sobre as espécies de macrofauna bentónica de natureza filtradora (como a 

maioria dos moluscos bivalves e alguns anelídeos poliquetas) e ictiofauna. No entanto, e como foi 

observado durante a saída de campo, este troço do Guadiana apresenta já naturalmente uma elevada 

carga sólida em suspensão, especialmente durante a estação húmida. Assim, o aumento da turbidez 

provocado pelas dragagens terá um impacte praticamente nulo face às condições naturais. Além disso, 

face às cotas do local, grande parte das dragagens poderá ser feita na baixa-mar, usando equipamentos 

baseados em terra (retroescavadoras), o que minimiza por si só a ressuspensão de sedimentos para a 

coluna de água.   

Dado que a maioria dos materiais escavados e dragados pelo presente projecto vão ser utilizados para as 

restantes acções do empreendimento, nomeadamente aquando da realização de aterros ou na modelação 

do terreno para o golfe, esta acção de projecto constitui um aspecto positivo e não acarreta impactes 

significativos adicionais ao nível do presente descritor. Se forem adoptadas as medidas preconizadas, não 

decorrerão impactes negativos destas acções na ecologia, flora e fauna da área de estudo. Segundo o 

projectista não serão autorizados depósitos em meio aquático.  

No que se refere a possíveis impactes cumulativos, dado o enquadramento do projecto no 

Empreendimento Almada de Ouro, que implicará movimentações de terra de magnitude muito superior às 

provocadas pela implantação do ancoradouro, estes serão pouco significativos e de fraca magnitude.  
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Perturbações associadas às obras 

Todas as perturbações associadas às obras (incluindo os projectos associados), como a construção e 

operação dos estaleiros e o transporte de materiais e movimento de máquinas e trabalhadores, com 

aumento do tráfego de pesados, terão impactes negativos sobre a componente ecológica, com a 

degradação da flora e da vegetação (nomeadamente por deposição de poeiras na envolvente à obra e 

acessos, devido à movimentação de terras e pela destruição de alguns exemplares), bem como o 

afugentamento das espécies animais, com a potencial afectação das suas actividades de alimentação, 

reprodução/nidificação ou outras. 

Este impacte é negativo mas de magnitude reduzida, face às dimensões da obra, e pouco significativo, já 

que é temporário, estando restringido à fase de construção, e reversível. Considera-se que este impacte é 

cumulativo com os decorrentes da mesma acção associada aos projectos complementares ao ancoradouro 

(empreendimento turístico), caso as fases de construção sejam coincidentes. Neste caso, a significância 

deste impacte poderá ser aumentada, particularmente no que respeita aos valores faunísticos inseridos 

nas Directivas Habitats e Aves. O cumprimento das medidas de minimização específicas permitirá atenuar 

esta significância. 

Especificamente no que respeita ao leito do rio, a intervenção compreende essencialmente a colocação de 

poitas e correntes, pelo que a área afectada por estas acções será significativamente pequena, tendo o 

impacte adveniente uma magnitude igualmente reduzida. 

 

5.8.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração uma das acções previsivelmente geradora de impactes é o efeito-barreira causado 

pela implementação da estrutura no continuum ecológico constituído pelo rio Guadiana e envolvente, quer 

em termos aquáticos, quer em termos terrestres. No entanto, os estudos levados a cabo para a avaliação 

da compatibilidade do projecto a implementar com a manutenção da funcionalidade ecológica do corredor 

definido pelo rio Guadiana e a sua envolvente (NEMUS, 200813 - ver Anexo I – Volume III do presente EIA) 

permitiram concluir que não se prevê que os impactes da construção e exploração do ancoradouro 

constituam uma perturbação que ponha em causa o continuum ecológico actualmente existente. Perante 

                                            

13 As conclusões e recomendações deste estudo foram validadas pelo ICNB através de ofício 5507/2009/UOIA, de 13/04/09. Ver 

Anexo I – Volume III 
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este facto, consideram-se como de reduzida magnitude e significância os impactes advenientes da 

interrupção do corredor ecológico pela implementação das infra-estruturas associadas ao projecto do 

ancoradouro no local previsto. 

O aumento do tráfego fluvial neste troço do Guadiana devido à actividade do ancoradouro constitui outra 

das acções previsivelmente geradora de impactes. No entanto como a capacidade prevista para o 

ancoradouro não é muito expressiva, não se espera que o tráfego fluvial dele resultante (essencialmente 

de carácter sazonal) represente um impacte significativo sobre este troço do rio Guadiana. 

A actividade portuária irá também provocar um aumento da presença humana em termos gerais, o que 

corresponde a uma perturbação sobre a fauna da área envolvente. No entanto, a presença do 

empreendimento Almada de Ouro irá provocar uma perturbação consideravelmente superior, pelo que o 

ancoradouro terá expressão pouco significativa. Não obstante, é inequívoca a cumulatividade deste 

impacte. 

A instalação de posto de abastecimento de combustível no quebra-mar flutuante torna de ocorrência 

potencial o derrame acidental de hidrocarbonetos (óleos e combustíveis) para o meio aquático, podendo 

acarretar a degradação da qualidade da água, o que irá afectar as comunidades aquáticas ocorrentes. No 

caso de um derrame de uma quantidade significativa de óleos/combustível, este impacte poderá ter 

grande magnitude, visto não ter somente repercussões locais, pela facilidade de difusão destes 

compostos em meio aquático. Espera-se, no entanto, a esporadicidade destas ocorrências, sendo que a 

sua significância será variável em função da quantidade e natureza dos produtos derramados, bem como 

das condições hidrodinâmicas verificadas. 

Refira-se ainda para esta fase a necessidade de realização de dragagens de manutenção, que se esperam 

espaçadas no tempo. Estas operações deverão comportar impactes semelhantes aos previstos na fase de 

construção, embora de menor significância, face ao menor volume de dragados envolvido. 

 

5.8.3. Fase de desactivação 

O Estudo Prévio não prevê nenhum cenário para a fase de desactivação, pelo que não é possível avaliar 

com rigor os impactes da mesma. Espera-se, de qualquer maneira, que esta fase implique o 

desmantelamento das estruturas do ancoradouro e a cessação do estacionamento de embarcações nesta 

zona, acção que não deverá gerar impactes relevantes já que a zona corresponderá sempre a uma área 

artificializada.  
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5.8.4. Comparação de alternativas 

As duas alternativas em análise são muito semelhantes, variando apenas na área da bacia de flutuação, e 

logo, na área a afectar. A Alternativa 2, por envolver uma menor área de afectação, apresenta impactes 

inferiores sobre a componente ecológica, relativamente à Alternativa 1. Não obstante, não se considera de 

relevo a diferença entre as duas alternativas no âmbito do presente descritor. 

 

5.9. Paisagem 

Da análise da situação de referência conclui-se que a paisagem da área onde se pretende implementar o 

ancoradouro possui uma qualidade visual elevada, sendo abrangidas as unidades de paisagem “vale da 

ribeira”, “rio Guadiana” e “encostas”. 

Seguidamente apresenta-se a avaliação dos impactes esperados nas fases de construção, de exploração e 

de desactivação do projecto.  

Os impactes visuais esperados estão relacionados com a visibilidade, com a qualidade visual e com as 

características das unidades de paisagem onde se integram as intervenções. Estes factores constituem 

critérios de referência para a determinação das acções que degradarão a paisagem e que não se 

harmonizarão com a envolvente, contribuindo para definir a intensidade e qualidade dos impactes 

esperados. 

 

5.9.1. Fase de construção 

Durante a fase de construção verificar-se-ão alterações na paisagem relacionadas com: 

• A preparação das obras;  

• A execução de dragagens e de movimentos de terras; 

• A execução das infra-estruturas construídas (incluindo projectos associados); 

• A deposição dos dragados e de terras sobrantes. 
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Preparação das obras 

Na preparação das obras consideram-se relevantes as seguintes acções: 

• A implantação do estaleiro de apoio à obra; 

• A desmatação/decapagem do terreno. 

No que respeita ao estaleiro de apoio à obra ao que tudo indica será instalado numa zona aplanada 

integrada na unidade de paisagem “vale da ribeira”, imediatamente a montante (Poente) da zona de 

escavação da bacia de flutuação. Segundo informações do promotor, esta zona será posteriormente 

recuperada, ficando integrada no futuro lote 5 do PP da Quinta das Choças.  

Tratando-se de uma pequena estrutura a constituir numa zona aplanada (exigirá, portanto, poucas 

movimentações de terras), porém relativamente confinada pelas vertentes que a envolvem a Norte e a Sul, 

e que ficará futuramente integrada no empreendimento turístico, considera-se que o impacte visual 

temporário resultante será de pequena magnitude e pouco significativo, para além de reversível.   

A desmatação/decapagem do terreno provocará um impacte negativo de curta duração, por exposição do 

solo nu, contrastando com a envolvente arborizada. O coberto vegetal na zona de intervenção 

propriamente dita é contudo composto essencialmente por vegetação herbácea rasteira, pelo que se 

considera que esta afectação temporária é pouco relevante. 

Execução de movimentos de terras e de dragagens  

A execução de dragagens e de movimentos de terras levará à alteração da morfologia do terreno na área 

de projecto e à criação de um novo plano de água na continuidade da que é formada pelo rio Guadiana. 

Esta alteração será precedida por uma grande escavação do terreno, na parte actualmente terrestre, e por 

dragagens, na zona de ligação ao rio. Ambas as acções terão como resultado final uma alteração 

significativa da paisagem, uma vez que onde actualmente se têm áreas terrestres, se passará a ter água.  

Será na parte terrestre que se verificarão as maiores alterações em termos visuais. De facto, as áreas a 

escavar apresentar-se-ão temporariamente degradadas devido às movimentações de terras, que alterarão 

a morfologia naturalizada do terreno passando-se, numa zona onde actualmente são predominantes cotas 

entre 6 e zero metros, a ter cotas da ordem dos –2.5 m. Por seu lado, na zona do parque de 

estacionamento será afectada parte da encosta que delimitará o ancoradouro, que será também escavada. 
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Associada a estas movimentações de terra, verificar-se-á uma intensa movimentação de maquinaria para 

retirar os materiais e camiões para o seu transporte, criando perturbação na dinâmica actual da paisagem 

existente. 

Com base no exposto, considera-se que os impactes visuais esperados com a execução das escavações 

serão negativos, significativos, de magnitude média, temporários e de âmbito local. No entanto, reflectir-

se-ão na paisagem de forma permanente, devido à alteração definitiva da morfologia do terreno. 

No que respeita às dragagens, serão aprofundadas unicamente as cotas já existentes ao nível do leito do 

rio, não sendo visíveis grandes alterações na paisagem, a não ser pela presença de dragas no local 

durante a execução da operação, situação que se considera negligenciável em termos de impactes 

(impactes nulos). 

É de referir que, caso as obras do ancoradouro decorram em simultâneo com as do empreendimento que 

lhe ficará adjacente, existirão impactes negativos cumulativos. No entanto, devido ao facto da empreitada 

do ancoradouro ser muito pequena comparativamente com a que levará à construção do 

empreendimento, os impactes cumulativos são considerados pouco significativos.  

Execução das infra-estruturas construídas 

A execução das infra-estruturas construídas associadas ao ancoradouro consistirá na elaboração das 

retenções marginais, do quebra-mar flutuante, dos prismas de enrocamento, do caminho pedonal que 

rematará o ancoradouro e das restantes infra-estruturas construídas que constituirão o ancoradouro no 

final. Estas obras incluirão ainda eventualmente pequenas modelações do terreno na parte terrestre, 

incluindo também os projectos associados (acesso, estacionamento, rede de drenagem e estação 

elevatória e dois pequenos edifícios de apoio). 

Durante esta fase, a zona abrangida pelas obras referidas encontrar-se-á em estado de transição, 

apresentando um aspecto degradado próprio dos locais em obras. Por outro lado, será afectada 

temporariamente pela frequência e movimentação de maquinaria, a que se associarão degradações 

visuais. 

Pelos motivos referidos, considera-se que os impactes visuais relacionados com a execução das infra-

estruturas serão negativos, significativos, de magnitude reduzida e de âmbito local. Serão ainda 

temporários no que respeita às degradações que se efectuarão na fase de obra e permanentes quanto ao 

resultado final. 
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Deposição de dragados e de terras sobrantes 

Relativamente aos materiais dragados e às terras sobrantes, estes serão reutilizados no empreendimento 

“Almada de Ouro Golf & Country Club”, para constituição de aterros no campo de golfe e de outros que 

sejam necessários. 

Esta situação será favorável, dado que se evitará o transporte dos materiais para outro local e também os 

eventuais impactes negativos decorrentes da sua deposição em locais que nada teriam a ver com as 

obras, cuja magnitude e significado dependeriam da área afectada pelos depósitos. 

Deste modo, caso as obras não decorram em simultâneo, existirão unicamente impactes negativos 

temporários, relacionados com a deposição provisória dos materiais nos terrenos do empreendimento, até 

serem utilizados nas obras, altura em que estes cessarão. No entanto, considera-se que esta situação 

causará impactes visuais negativos, pouco significativos e de magnitude média, devido à extensão das 

áreas que eventualmente serão afectadas (devido ao volume de materiais sobrantes). 

Caso as obras do ancoradouro decorram em simultâneo com as do restante empreendimento, as terras e 

dragados sobrantes poderão ser logo reutilizados e/ou os períodos em que permanecerão depósitos 

provisórios serão reduzidos, considerando-se os impactes visuais resultantes como negativos, pouco 

significativos e de magnitude reduzida. De qualquer forma, segundo o projectista náutico (Consulmar) não 

serão, em princípio, necessários depósitos temporários de terras e/ou dragados no local.   

 

5.9.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração, as acções consideradas correspondem à manutenção das infra-estruturas 

existentes e à utilização do ancoradouro. 

Nesta fase, a imagem da paisagem encontrar-se-á alterada em relação à situação inicial, como resultado 

da fase de construção, gerando-se uma nova dinâmica relacionada principalmente com o ancoradouro, 

que originará a afluência de embarcações e de pessoas ao local.  

Este novo uso associar-se-á a um empreendimento turístico, constituindo uma mais-valia em termos 

recreativos e do usufruto paisagístico do local, podendo considerar-se como um impacte positivo e pouco 

significativo. Nesta fase, estar-se-á perante uma paisagem bastante diferente da actual, não podendo no 

entanto afirmar-se que será melhor ou pior, mas diferente. A este propósito é ainda de ressaltar que 
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apesar da paisagem anteriormente existente ser transformada, se encontram na área envolvente outros 

exemplos idênticos do tipo de paisagem afectado. 

Relativamente à manutenção das infra-estruturas existentes considera-se que esta acção contribuirá para 

manter a qualidade da nova paisagem construída. No entanto, como se efectuarão de uma forma 

esporádica, assumem-se também como impactes nulos. 

Haverá lugar a impactes visuais cumulativos com as restantes componentes do empreendimento, que 

transformarão porém uma extensão muito superior de terreno, estendendo-se desde o vale da ribeira das 

Choças (a montante, campo de golfe e urbanização), até às áreas mais interiores e às cumeadas 

sobranceiras ao ancoradouro (Hotel e Aparthotel, ver Planta do PP da Quinta das Choças no Volume II), 

sendo particularmente visível a partir do rio Guadiana. Face à sua dimensão reduzida, porém, e pelo facto 

de ficar encaixado numa reentrância da margem, o ancoradouro não contribuirá significativamente para 

esta alteração paisagística.   

 

5.9.3. Fase de desactivação 

Esta fase consistirá na desactivação do ancoradouro e das estruturas que lhe estão associadas, prevendo-

se que esta situação leve potencialmente a que as infra-estruturas fiquem obsoletas e que se degradem, 

obtendo-se no final impactes negativos na paisagem. 

 

5.9.4. Comparação de alternativas 

Da comparação das duas alternativas previstas, pode concluir-se que a que terá menor impacte em termos 

paisagísticos será a Alternativa 2, por ser afectada uma área menor e ter associado um menor volume de 

escavações. No entanto, as diferenças entre as duas alternativas não são significativas, não devendo este 

descritor ser determinante na escolha da opção mais favorável. 
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5.10. Ordenamento do território 

5.10.1. Fase de construção 

Face à análise da situação de referência pode concluir-se que os impactes no ordenamento do território 

estão relacionados sobretudo com a afectação física das servidões e restrições de utilidade pública que 

incidem sobre a área de intervenção do projecto, particularmente na zona onde incidirão as escavações e 

as dragagens.  

A área de implementação do ancoradouro é coincidente com a classe de espaço agro-florestal, definida no 

PDM, bem como com: 

• Reserva Ecológica Nacional (REN); 

• Domínio Público Hídrico; 

• Rede Natura 2000, no SIC “Guadiana”. 

No caso da REN, uma vez que as acções de projecto se integram no n.º 1 do Artigo 20º do Decreto-Lei n.º 

166/2008, de 22 de Agosto e irão incidir sobre zonas sujeitas a autorização, de acordo com o Anexo II do 

mesmo diploma, deverá o projecto obter a respectiva autorização por parte da CCDR competente. 

No que respeita ao Domínio Público Hídrico, estando as acções de projecto listadas no Artigo 60.º da Lei 

n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, deve ser requerido o respectivo licenciamento à ARH Algarve. 

O projecto terá associados impactes negativos por afectação destas condicionantes, embora de 

magnitude reduzida (dado que a área afectada é pequena, face à secção do Guadiana no local em causa). 

A modificação dos fundos é permanente mas reversível devido aos processos naturais de assoreamento. 

Por outro lado, o ancoradouro está previsto na localização em estudo (embora com um layout indicativo 

diferente) no PPQC, legalmente reconhecido através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 87/97, de 

2 de Junho (alterado em regime simplificado pela Declaração n.º 330/2003, de 3 de Novembro), plano 

esse que altera e prevalece sobre o PDM vigente. Foram estudadas alternativas para a implementação de 

um ancoradouro no âmbito do EIA global do empreendimento (Impacto 2000, 1992) e do PPQC, sendo a 

área de intervenção do projecto em estudo definida neste último como o “local que reunia as melhores 

condições funcionais e ambientais para a criação de uma estrutura de ancoradouros e apoios 

complementares à navegação fluvial de embarcações de recreio”. Este Plano atesta também o interesse 

público do projecto e do empreendimento em geral uma vez que foi promovido pela Câmara Municipal de 

Castro Marim e ratificado pelo Conselho de Ministros. 
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A área afectada pela implementação do projecto corresponde a cerca de 0,0052% da área total do SIC 

Guadiana, e não incide sobre nenhum dos habitats do Anexo I, da Directiva Habitats, que justificaram a 

sua criação. Os estudos específicos efectuados no domínio da ecologia (ver secção 4.8 do presente 

Relatório Síntese e Anexo I – Volume III do EIA) concluíram que existe compatibilidade do projecto com a 

integridade do Sítio Guadiana e com a manutenção das funções do corredor ecológico desempenhadas 

pelo rio Guadiana sobre a macrofauna bentónica, conforme reconhecido pelo ICNB (Anexo I – Volume III do 

EIA). 

Tendo estes aspectos em consideração, avaliam-se os impactes negativos sobre o SIC “Guadiana” como 

localizados, de magnitude reduzida e pouco significativos, sendo o projecto compatível com as 

disposições do Decreto-Lei n.º 49/2005 e com o Plano Sectorial da Rede Natura 2000. Estes impactes 

serão temporários no que diz respeito à obra (essencialmente pela perturbação induzida) e permanentes 

quanto ao seu resultado final (o ancoradouro). 

 

5.10.2. Fase de exploração 

Com a fase de exploração do projecto consumar-se-á o uso previsto para este local no PP da Quinta das 

Choças o que, em conjunção com as restantes componentes do empreendimento turístico “Almada de 

Ouro – Golf & Country Club”, corresponderá à concretização da estratégia de planeamento legalmente 

definida para esta zona (através da RCM n.º 87/97, de 2 de Junho de 1997, que aprova o PP). Nestas 

circunstâncias haverá a destacar impactes positivos permanentes e significativos, de natureza cumulativa.   

As operações de manutenção, nomeadamente as dragagens pontuais para desassoreamento da bacia, 

terão o mesmo tipo de impactes descritos para a fase de construção dado afectarem zonas classificadas 

como REN, Domínio Público Hídrico e o SIC Guadiana, da Rede Natura 2000.  

 

5.10.3. Fase de desactivação 

Com a desactivação do projecto extinguem-se os impactes positivos referidos na fase de exploração, 

tornando-se negativos (significativos) enquanto se mantiver em vigor o PP da Quinta das Choças, com a 

localização aprovada para o ancoradouro. 
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Esta situação não traria contudo benefícios para a REN e SIC Guadiana (habitats) a não ser que se fizesse 

um completo restauro das condições originais (ou outras mais favoráveis que as originais), cenário esse 

que será muito pouco provável. 

Por outro lado, as afectações temporárias da REN e Domínio Público Hídrico decorrentes das dragagens de 

manutenção deixariam de se processar com a desactivação do porto, com benefícios marginais para essas 

áreas classificadas. 

 

5.10.4. Comparação de alternativas 

Relativamente às duas alternativas previstas no Estudo Prévio, no que se refere a este descritor verifica-se 

que a implementação da alternativa 2 afectará uma menor área, sendo assim preferível em detrimento da 

alternativa 1, pois afectará em menor escala as servidões e condicionantes existentes, nomeadamente o 

sítio “Guadiana”. Contudo a diferença entre as duas não é determinante. 

 

5.11. Património arqueológico, arquitectónico e etnográfico 

5.11.1. Metodologia de avaliação 

Neste capítulo são avaliados os potenciais impactes sobre o património em resultado do desenvolvimento 

do projecto do ancoradouro do empreendimento turístico “Almada de Ouro”, nas suas fases de 

construção, onde serão introduzidos os componentes de projecto, e na fase de exploração, em que poderá 

ser necessário procederem a acções de manutenção dos mesmos. 

A avaliação do impacte é realizada em função da modificação do meio, que se pode produzir tanto no meio 

físico como no meio perceptual. Entende-se como meio físico os vestígios materiais resultantes de uma 

ocupação humana anterior, enquanto que a afectação perceptual resulta da modificação de uma paisagem 

arqueológica. Neste ponto é importante relembrar que os resultados de prospecção podem ser 

condicionados pela visibilidade do solo e da perceptibilidade do terreno. O primeiro factor depende do 

coberto vegetal e das condições atmosféricas; o segundo factor depende da probabilidade de que 

determinados vestígios materiais sejam visíveis à superfície (Ruiz Zapatero, Fernandéz Martinez, 1993: p. 

89).  
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A intensidade da incidência física produzida nas várias fases do projecto está directamente relacionada 

com o tipo de afectação, embora a sua avaliação seja de grande subjectividade e dependente da 

informação disponível sobre o projecto e sobre o sítio. No entanto, não suscitam quaisquer dúvidas 

quanto ao carácter imediato, irreversível e irrecuperável sempre que ocorre um impacte.  

A avaliação da significância de impacte é alcançada a partir de um conjunto dos factores ponderativos, 

sendo estes: valor patrimonial (Vp), reconhecimento social e científico (Rsc), magnitude de impacte (Ma) e 

recuperabilidade da acção (Rc).  

Os valores atribuídos aos factores ponderativos correspondem a uma escala de 1 a 6, onde 1 corresponde 

ao grau mais baixo e 6 ao mais elevado. 

A fórmula de cálculo utilizada para obter o valor da significância é em todo semelhante à utilizada para 

obter o valor patrimonial (Vp), sendo esta Im = [(Vp+Rsc+Ma+Re)-mín]/(máx – mín)]. Ao valor obtido, de 0 

a 1, é atribuído uma classe de significância de impacte (cf. Quadro 5.11.1). 

Quadro 5.11.1 – Atribuição de significância de impacte (Si)  

Valor obtido Significância de impacte 

≥ 0,76 < 1,00 6 

≥ 0,51 < 0,75 4 

≥ 0,26 < 0,25 2 

≥0 <0,25 1 

 

5.11.2. Fase de construção 

A fase de construção comporta um conjunto de obras e intervenções a executar na área de Estudo 

potencialmente geradoras de impactes sobre o património. Genericamente, os principais riscos que 

pendem sobre o património em fase de construção podem ser agrupados de acordo com o tipo de 

afectação:  
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Quadro 5.11.2 – Tipo de afectações decorrentes de acções desenvolvidas em obra 

Tipo de afectação Acções praticadas em obra 

Acções com maior grau de afectação 

- Remoção de terras 

- Escavações 

- Áreas de empréstimo 

- Desmontes 

- Dragagens 

Acções de destruição menos agressivas 

- Desmatação 

- Desarborização  

- Obras de preparação de terreno ou de instalação 
de estaleiro 

Acções resultantes de construções e de instalações 
de infra-estruturas de dimensões médias e 
complementos 

- Desbaste 

Acções que promovem a alteração e o derrube - Circulação de maquinaria pesada  

De acordo com os resultados das prospecções sistemáticas, não estão previstos impactes directos sobre o 

património arqueológico, contudo, o estudo realizado à navegação do rio enquanto via de penetração, a 

análise fisiográfica da área de projecto, bem como os vestígios conhecidos ao longo do curso do 

Guadiana, sugerem a possibilidade de ocorrências patrimoniais de épocas anteriores ao processo 

aluvionar do local.  

Neste sentido, a haver algum tipo de ocorrência no local previsto para construção do ancoradouro, esta 

não é perceptível em prospecções devendo apenas surgir durante o processo de escavações/ dragagens 

(ver Desenho 5.11.1 – Volume II). 

Para os sítios registados como ruínas do Azinhal (Al1) e Fonte de Boi 2 (Al2) não se prevêem afectações 

directas já que as ruínas se encontram a cerca de 12 metros do caminho a utilizar e o sítio Fonte de Boi 2 

está a cerca de 45 metros SW da infra-estrutura associada ao projecto mais próxima.  

No caso das ruínas, o arranjo do acesso ao ancoradouro poderá provocar um impacte de magnitude 

pontual, o que significa que o potencial impacte que possa ocorrer será pouco significativo. Em relação ao 

sítio Fonte de Boi 2, considera-se que a distância entre o arqueosítio e a infra-estrutura seja suficiente 

para que o projecto do ancoradouro não provoque quaisquer tipos de afectações. Todavia este género de 
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impactes indirectos poderá ser facilmente evitado se forem adoptadas medidas adequadas em obra, 

nomeadamente a sinalização de um perímetro de segurança em torno dos elementos. 

O quadro 5.11.3 apresenta os valores atribuídos a cada sítio de acordo com os factores ponderativos e a 

respectiva atribuição de valor patrimonial e significância de impacte, alcançada a partir da fórmula 

apresentada no ponto 5.11.1. 

Quadro 5.11.3 – Avaliação de significância de impactes no património de acordo com os factores 

ponderativos  

Sítio Id C Or Pl Rsc Vp Vp+Rsc M Rc Si 

Ruínas Al1 6 1 1 1 0.29 2 3 1 1 0.05 1 

Fonte de Boi 2 Al2 6 2 1 4 0.53 4 8 0 4 Nula 

 

Legenda Valor 
patrimonial Significância de Impacte (Si) 

1/ 2 Baixo Negativo pouco significativo 
4 Médio Negativo significativo 
6 Elevado Negativo muito significativo 

Após ponderação dos resultados obtidos, considera-se que se se aplicar as medidas de minimização 

propostas no ponto 6.12, a significância de impacte diminuirá, passando os impactes negativos existentes 

a nulos. Nesta perspectiva, considera-se que o projecto é viável com a aplicação das medidas de 

minimização propostas. 

 

5.11.3. Fase de exploração e desactivação 

As acções a desenvolver em fase de exploração e desactivação não acarretam qualquer tipo de impactes 

sobre o património. 

 

5.11.4. Comparação de alternativas 

As duas alternativas em análise são muito semelhantes, variando apenas, comparativamente, na área da 

bacia de flutuação. Esta diferença não é de todo significativa para o Património, pelo que se considera que 

no âmbito do presente descritor é indiferente a opção por qualquer das alternativas.  
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De facto, na alternativa 1 a área a escavar/dragar é ligeiramente maior, sendo que nesta o potencial 

danoso para o património seria maior, se este se viesse a verificar em contextos estratigráficos 

(soterrados). Considera-se no entanto que esta diferença não é relevante, uma vez que não foram 

detectadas ocorrências no terreno que permitam avaliar objectivamente este potencial.  

 

5.12. Sócio-economia 

O projecto em avaliação pretende a construção e a exploração de um ancoradouro público, integrado no 

empreendimento turístico “Almada de Ouro” localizado no concelho de Castro Marim, freguesia de 

Azinhal. 

Deste modo, as diversas actividades relacionadas com a construção do projecto e com a sua exploração 

terão certamente impactes directos, indirectos e cumulativos sobre a economia, sobre a qualidade de vida 

da população e, provavelmente, sobre a demografia da freguesia. 

A identificação e previsão dos impactes são efectuadas de seguida e têm em conta toda a informação 

recolhida na caracterização da situação de referência, sendo consideradas as três fases do projecto e as 

duas alternativas consideradas. 

 

5.12.1. Fase de construção 

Os trabalhos ou acções incluídas no projecto que implicarão impactes na sócio-economia: 

• Obras de construção civil e execução de infra-estruturas; 

• Movimento de máquinas e trabalhadores; 

• Implantação do estaleiro e movimentação de terras (escavações e dragagens); 

As obras a realizar e os diversos trabalhos de construção terão, ao nível do emprego, impactes positivos 

temporários (12 meses), decorrentes da criação de alguns postos de trabalho no sector de construção civil 

e do estímulo de actividades comerciais e de prestação de serviços. Dada a reduzida envergadura e 

complexidade da obra consideram-se, no entanto, pouco significativos. 

No que se refere à movimentação de máquinas e trabalhadores, nomeadamente de veículos pesados de 

transporte de materiais, estas actividades podem promover impactes negativos na fluidez e segurança da 
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circulação rodoviária local e da deterioração das vias de circulação. Embora de carácter temporário e 

reversível e, de magnitude quase insignificante dado que a construção de outras infra-estruturas do 

empreendimento também estarão a decorrer, estes impactes serão no geral pouco significativos.  

Os trabalhos de movimentações de terras constituem acções que promovem o aumento dos níveis de 

ruído e das emissões de gases de escape e de poeiras, podendo acarretar alguns impactes negativos na 

qualidade de vida da população. A área de projecto encontra-se suficientemente afastada de habitações e 

núcleos populacionais e existirão alternativas de acesso à zona que evitam o atravessamento de 

povoações (nova variante à EN122, em Azinhal), o que evitará à partida afectações relevantes. Contudo, a 

circulação de veículos de transporte de materiais em pavimentos não asfaltados perto de zonas 

agrícolas/pastagens poderá implicar impactes negativos devido nomeadamente à deposição de poeiras. 

Estas afectações são no entanto consideradas pouco significativas face à pouca expressão da actividade 

agrícola na zona. Serão também temporárias e passíveis de minimização (p.ex. procedendo à rega dos 

caminhos a utilizar).  

No que se refere às acções de dragagem, as possíveis implicações relacionam-se com a potencial 

degradação da qualidade da água com implicações na pesca e aquicultura. No entanto, uma vez que não 

se localizam explorações aquícolas na área de projecto e envolvente, não se antevêem impactes negativos 

directos ou indirectos nesta actividade. A actividade piscatória é também residual, e essencialmente 

amadora. 

A implementação do projecto motivará previsivelmente um afluxo positivo de trabalhadores à freguesia, 

nomeadamente pessoal afecto à construção civil e técnicos adstritos à obra. No entanto, os benefícios que 

este movimento terá, só serão significativos em termos cumulativos, conjuntamente com a construção dos 

restantes componentes do empreendimento de Almada de Ouro. Os impactes positivos far-se-ão sentir do 

ponto de vista da economia local e a sua magnitude depende da capacidade dos agentes locais de 

responderem às necessidades daquelas pessoas, nomeadamente ao nível do alojamento e da 

restauração. Tais benefícios resultarão em impactes positivos directos, temporários, e de magnitude e 

significância entre média e reduzida.  

Também na estrutura económica se poderão sentir efeitos positivos, nomeadamente ao nível da 

construção civil. No entanto, a importância destes impactes positivos dependerá da estratégia de 

adjudicação da obra a empresas locais, quer da estratégia de contratação de mão-de-obra local de forma a 

incrementar o emprego e a melhoria das condições de vida de algumas famílias da freguesia.  
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Este é um sector com importância na freguesia, o que cumulativamente com a construção do 

empreendimento de Almada de Ouro, pode implicar impactes positivos significativos. Trata-se de uma 

zona onde a oferta de emprego é muito reduzida e a criação de alguns empregos pode ser significativa a 

nível local. 

 

5.12.2. Fase de exploração 

Durante a exploração do projecto, as principais acções geradoras de impactes sobre a componente sócio-

económica compreendem o funcionamento do ancoradouro, a circulação de embarcações e as dragagens 

periódicas de manutenção. Estas acções terão logicamente repercussões positivas na sócio-economia da 

freguesia e do concelho em estudo, uma vez que serão incentivadas as actividades económicas directa e 

indirectamente implicadas. 

Prevê-se pois um incremento nos níveis de emprego e das receitas ao nível da economia local, pouco 

significativos a significativos considerando apenas o projecto em estudo mas claramente significativos 

tendo em conta os efeitos cumulativos com a exploração das restantes componentes do empreendimento.  

Com efeito, o projecto em análise aumenta a atractividade global da oferta turística planeada para a zona 

e prevista nos planos de ordenamento aprovados. Para além disso contribuirá para a colmatação das 

carências actuais em infra-estruturas náuticas no concelho de Castro Marim. Esta nova infra-estrutura 

estará acessível ao público em geral, factor que contribuirá para o seu melhor aproveitamento e 

rentabilização, e atrai turistas e investidores para a região, promovendo o seu desenvolvimento. 

Para a manutenção das actividades do projecto são necessárias dragagens de manutenção esporádicas. 

Estas acções de menor envergadura que as realizadas durante a fase de construção, terão efeitos no 

ambiente que, no entanto, não se traduzem em impactes negativos ao nível sócio-económico. 

 

5.12.3. Fase de desactivação 

Dado que a fase de desactivação não está prevista no projecto, apenas se pode prever que caso ocorra a 

remoção parcial das infra-estruturas náuticas implementadas os impactes, numa primeira e curta fase, 

serão sensivelmente semelhantes aos esperados na fase de construção. 



 

242          Rs_t10005/ 01 Estudo de Impacte Ambiental do Ancoradouro “Almada de Ouro – Golf & Country Club”:  

                                    Relatório Síntese 

Por outro lado, desta fase poderão resultar impactes negativos permanentes na economia e no emprego, 

uma vez que as actividades relacionadas com o recreio náutico e dele dependente serão suprimidas, 

reflectindo-se esta situação também indirectamente no complexo turístico onde o projecto se integra. 

 

5.11.4. Comparação de alternativas 

A implementação do presente projecto permite o incentivo do desenvolvimento económico ao nível das 

actividades relacionadas com o recreio náutico, de uma forma directa e, de uma forma indirecta, com o 

fornecimento de bens e serviços, hotelaria e turismo bem como o possível incremento ao nível do emprego 

na freguesia de Azinhal, em especial quando avaliado do ponto de vista cumulativo com os restantes 

investimentos turísticos a realizar na zona. 

Comparando as duas alternativas, do ponto de vista sócio-económico é preferível a alternativa 1, uma vez 

que permite um maior aproveitamento e incremento do recreio náutico, dada a possibilidade de incluir um 

maior número de postos de estacionamento de embarcações. Por outro lado, os impactes negativos 

associados à fase de construção terão nesta alternativa uma maior magnitude, contudo sem significado 

relevante. 

Assim, conclui-se que apesar das diferenças entre as duas alternativas não serem significativas a opção 

pela alternativa 1 oferece maiores garantias de potenciação dos principais benefícios sócio-económicos do 

projecto, assumindo-se assim como a mais favorável. 

 

5.13. Síntese da avaliação de impactes dos projectos associados 

Os projectos respeitantes às infraestruturas terrestres de apoio ao ancoradouro, designadamente o 

acesso viário, o estacionamento, o edifício de apoio (WC, balneários, etc.), redes técnicas, etc., serão 

elaborados no âmbito do empreendimento “Almada de Ouro”, onde o ancoradouro se insere. Os vários 

lotes foram sujeitos a uma avaliação de incidências ambientais na altura de licenciamento, pelo que essas 

componentes foram encontram avaliadas com maior detalhe do ponto de vista ambiental.  

Para mais detalhes descritivos consultar capítulo 3.8 e as peças desenhadas no Volume II. 
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No entanto, atendendo a que se tratam de infraestruturas/equipamentos essenciais ao funcionamento do 

porto apresenta-se seguidamente uma avaliação dos principais impactes esperados com a sua 

implementação. 

Acesso viário e estacionamento 

O acesso terrestre ao ancoradouro processar-se-á através dos arruamentos a construir no âmbito do 

empreendimento em que se insere, sendo que coincidem, grosso modo, com os caminhos rurais já 

existente na zona (ver Planta do PP da Quinta das Choças). A ligação à EN122 será assegurada pela 

construção da variante ao Azinhal, que contornará a povoação por Nascente evitando a travessia do 

núcleo urbano. Esta via está actualmente em estudo no âmbito da elaboração do Plano de Urbanização do 

Azinhal e estará em funcionamento logo durante a fase de obra do empreendimento, de modo a evitar 

impactes sobre a povoação. Esta via dará também acesso para Norte, até à EN122 e ligação a Almada de 

Ouro. O acesso viário ao ancoradouro propriamente dito desenvolver-se-á a partir da rotunda que dá 

acesso aos lotes 4 e 5 do PP da Quinta das Choças (a poente), numa extensão sensivelmente de 500m. 

Uma vez que aproveita parte dos caminhos rurais já existentes, o traçado proposto para o acesso ao 

ancoradouro minimiza a movimentação de terras e a desmatação de novas zonas, pelo que os impactes 

negativos permanentes associados à alteração de uso do solo e da paisagem local serão, em princípio, 

pouco significativos. Na fase de construção destacam-se os impactes habituais em obras desta natureza, 

nomeadamente a emissão de poeiras e de ruído. Atendendo ao afastamento da via em relação aos 

receptores sensíveis mais próximos (Azinhal) não se espera que estes impactes temporários possam ser 

significativos. 

Na fase de exploração tem-se o incremento de tráfego automóvel nos acessos, relacionado com a 

exploração do ancoradouro. Dada a dimensão, localização e próprio conceito desta infraestrutura náutica 

(servir os utentes do empreendimento turístico conexo e proporcionar um ponto de apoio básico à 

navegação do Guadiana, sem meios de reparação, alagem, etc.) não se prevêem volumes de tráfego 

relevantes gerados directa ou indirectamente pelo ancoradouro em si mesmo. O acesso através da futura 

variante à EN122, no Azinhal, evitará o atravessamento deste núcleo urbano, contribuindo para que não se 

verifiquem impactes negativos sobre os seus habitantes. Deste modo considera-se que estão criadas 

condições para que o impacte sonoro negativo desta componente, apesar de permanente (embora com 

características descontínuas e sazonais), seja de um modo geral pouco significativo. Contudo, o acesso 

contribuirá inevitavelmente para o aumento da perturbação e presença humana da zona atravessada pelo 

traçado, o que terá impactes negativos sobre a fauna utilizadora deste espaço.  
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O estacionamento projectado para apoio ao ancoradouro é de reduzida dimensão (cerca de 30 viaturas 

ligeiras) e como tal não deverá originar impactes ambientais acrescidos de significado relevante 

(impermeabilização, desmatação, etc.), tanto na fase de construção como na fase de exploração. 

Edifícios de apoio 

As instalações administrativas e de controlo do ancoradouro, bem como de apoio aos nautas (balneários, 

instalações sanitárias, cacifos de arrumos, etc.) ficarão localizadas em dois edifícios junto ao limite norte 

do ancoradouro, a poente da estrada de acesso, numa zona de matos de esteva de baixa densidade. 

Tratam-se de estruturas com uma reduzida área de implantação e como tal não devem originar impactes 

negativos relevantes devido às acções de movimentação de terras e desmatação necessárias, bem como à 

impermeabilização causada. Os esgotos serão ligados à estação elevatória prevista para as proximidades 

e conduzidos ao sistema geral de saneamento do empreendimento, que disporá de ETAR própria.  

Estes edifícios terão projecto de integração paisagística próprio, numa fase subsequente de 

desenvolvimento.   

Rede de drenagem  

A rede de drenagem pluvial e de águas residuais que servirá o ancoradouro será executada em conjunção 

com o projecto do lote 5, onde se insere, e com o restante empreendimento Almada de Ouro, uma vez que 

este tipo de serviços é comum.  

A concretização da rede na zona do ancoradouro assenta num conjunto de colectores que, no caso das 

pluviais, encaminham a drenagem para um interceptor de siltes e gorduras, antes da descarga na bacia 

portuária. As águas residuais do ancoradouro, que se limitam às das embarcações (WC) que 

eventualmente usem o serviço de descarga a disponibilizar (pump-out) e ao WC e balneário do edifício de 

apoio, serão conduzidas através de um colector geral até à estação elevatória prevista no extremo norte 

do ancoradouro, sendo dai bombeados para o sistema geral de saneamento do empreendimento, que 

disporá de ETAR própria.  

A construção desta infraestrutura envolve basicamente a abertura de um conjunto de valas de reduzida 

dimensão, e ainda a implantação do edifício da estação elevatória e equipamentos associados (gradagem, 

válvulas, bombas submersíveis, ventilação). Haverá assim alguma movimentação de terras, com impactes 

associados (remoção da vegetação, emissão de poeiras e ruído, essencialmente) mas de reduzida 

expressão atendendo à dimensão do sistema.  
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Na exploração haverá apenas a assinalar eventuais impactes no ambiente sonoro local devido ao ruído 

emitido pelo funcionamento das bombas e ventiladores da estação elevatória. Atendendo à pequena 

dimensão deste equipamento não se esperam emissões significativas no contexto geral. Ademais, estas 

podem ser facilmente minimizadas na fonte, ao nível do projecto, prevendo estruturas de 

isolamento/protecção acústica e/ou jogando com a localização do equipamentos ruidosos no interior da 

estação elevatória. 

Síntese e conclusões 

Em suma, face ao exposto considera-se que os impactes globais dos vários projectos associados serão de 

uma forma geral pouco significativos. Dado que estão ainda numa fase preliminar de definição, nas fases 

seguintes de projecto deve dar-se especial atenção à integração paisagística e à necessidade de minimizar 

as movimentações de terras e as emissões sonoras de equipamentos para o exterior.    

 

5.14. Síntese da avaliação de impactes cumulativos 

Procede-se de seguida à síntese da avaliação de impactes cumulativos já apresentada nos subcapítulos 

anteriores do EIA, referentes às interacções entre o ancoradouro em estudo e o empreendimento turístico 

“Almada de Ouro – Golf & Country Club”, onde este se insere, cuja configuração global está prevista no PP 

da Quinta das Choças: 

• O projecto do ancoradouro: Duas alternativas com capacidade de estacionamento para 88 

(alternativa 1) a 99 (alternativa 1) embarcações; 

• O projecto turístico global de “Almada de Ouro – Golf & Country Club”: projecto de 

urbanização de tipo residencial/turístico (aldeamentos, apartamentos turísticos e Hotel), com 

zonas de equipamento (complexo desportivo, comércio e serviços) e com campo de golfe, 

num total de 240 ha e capacidade de 2800 camas.  

Considerou-se adicionalmente, para efeitos de cenarização: 

• A infraestrutura náutica assinalada na Carta de Ordenamento do PDM de Castro Marim, 

localizada cerca de 2,5 km a montante, junto à povoação de Almada de Ouro: A capacidade e 

características deste equipamento não estão definidas no PDM de Castro Marim, havendo 

apenas as seguintes referências no artigo 51º do respectivo regulamento:   
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“1 - Nos planos municipais de ordenamento do território de ordem inferior deverão ser 

previstas áreas para implantação de equipamentos. 

2 - Adoptar-se-ão normas sectoriais e, na sua ausência, utilizar-se-ão as «Normas para a 

programação de equipamentos colectivos» do Gabinete de Estudos e Planeamento da 

Administração do Território. 

3 - Sem prejuízo dos estudos da especialidade, a instalação de dois portos de recreio na 

margem do Guadiana, em Foz de Odeleite e Almada do Ouro e a dinamização do 

aeródromo existente apresentam-se como equipamentos estruturantes da actividade 

turística do concelho.” 

No âmbito do Programa de Valorização dos Recursos Endógenos (PROVERE), promovido pela 

Associação Odiana e pelos Municípios de Tavira, Vila Real de Santo António, Castro Marim, 

Alcoutim e Mértola (Odiana, 2009), é referida a melhoria das condições de acostagem no cais 

da Foz de Odeleite e de Almada D’Ouro a promover pela CM de Castro Marim em parceria com 

o IPTM. A respectiva ficha de projecto identifica apenas a melhoria das condições de 

acostagem e pequenas requalificações em terra num valor de investimento de 300.000€, não 

sendo especificada a capacidade do equipamento em termos de postos de 

acostagem/estacionamento. A candidatura de financiamento será apresentada pós-2011. 

Note-se no entanto que não se tem actualmente conhecimento de qualquer intenção de 

ampliação deste equipamento nos moldes aparentemente definidos no PDM (porto de 

recreio). Todavia, para efeitos de análise admitiu-se, na pior hipótese, uma capacidade e 

características de base idênticas ao ancoradouro de Almada de Ouro, o que corresponde, com 

a actual informação, a um cenário pessimista do ponto de vista da avaliação de impactes 

ambientais. 

Geologia, geomorfologia, geotecnia e hidrogeologia 

Os impactes cumulativos que se irão sentir ao nível deste descritor estão relacionados com a alteração da 

morfologia da região, uma vez que a construção dos projectos complementares ao ancoradouro (pelo 

menos o campo de golfe e a urbanização), irá contribuir para o processo cumulativo da modificação da 

topografia original desta região. No entanto, este impacte cumulativo apesar de negativo será pouco 

significativo porque o projecto em análise apresenta uma extensão muito reduzida quando comparado 

com as restantes componentes do empreendimento “Almada de Ouro”. 
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Ao nível das dragagens não se esperam impactes cumulativos significativos entre ambos os ancoradouros, 

dados os reduzidos volumes previsivelmente em causa.    

Solos 

Os impactes cumulativos nos solos devem-se essencialmente à impermeabilização e eliminação 

permanente e irreversível dos horizontes pedológicos existentes, na sequência da implantação das infra-

estruturas que constituem o ancoradouro, em conjunção com os edifícios, acessos e equipamentos do 

projecto turístico “Almada de Ouro”. No entanto, este impacte cumulativo apesar de negativo será pouco 

significativo uma vez que o projecto em análise apresenta uma área de afectação incomparavelmente 

menor do que a do empreendimento “Almada de Ouro” e desenvolver-se-á numa zona de solos pobres, 

pouco permeáveis e com pouco interesse agrícola. 

Relativamente ao ancoradouro de montante, não se conhecendo minimamente as suas características, 

nomeadamente se será ou não escavado em terra, não é possível analisar os impactes cumulativos neste 

descritor. 

Hidrodinâmica e hidráulica fluvial 

Não se esperam impactes negativos relevantes nesta matéria devido à construção e exploração do 

ancoradouro em análise pelo que não haverá impactes cumulativos a destacar, considerando o 

funcionamento conjunto da infraestrutura náutica assinalada no PDM de Castro Marim. 

O empreendimento turístico “Almada de Ouro” (imobiliária e golfe) não terá qualquer impacte na 

hidrodinâmica e hidráulica fluvial, uma vez que não prevê nenhuma intervenção no Guadiana. 

Qualidade da água 

No que diz respeito à qualidade da água, a principal acção com potencial cumulativo entre as duas 

infraestruturas náuticas, caso venham e fato a coexistir, terá a ver com as dragagens necessárias ao 

estabelecimento da bacia e posterior manutenção. 

Relativamente à dragagem de primeiro estabelecimento, será improvável que as duas empreitadas 

coincidam pelo que não haverá, nessas condições, impactes de natureza cumulativa a assinalar. 

Em relação às dragagens de manutenção o potencial de impacte terá igualmente muito a ver com a 

coincidência temporal destas acções e com a quantidade de sedimentos extraída, factores impossíveis de 

antecipar nesta fase. Contudo, atendendo aos reduzidos volumes de manutenção previsíveis para o 
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ancoradouro em análise e também ao facto dos sedimentos nesta zona do Guadiana serem provavelmente 

limpos ou pouco contaminados (como se pode atestar pelas análises disponíveis), e admitindo um cenário 

idêntico para o ancoradouro previsto no PDM, não se perspectiva a possibilidade de virem a verificar-se 

impactes negativos significativos de natureza cumulativa, na qualidade da água.   

Poderão no entanto haver impactes de natureza cumulativa devido ao incremento da navegação de recreio 

proporcionado pela existência destas novas infraestruturas náuticas de apoio. Estes impactes estão 

essencialmente relacionados com eventuais derrames de hidrocarbonetos (óleos e combustíveis). 

Contudo, estas ocorrências deverão ser pontuais, sendo a magnitude e a significância destas incidências 

variável em função da quantidade e natureza dos produtos derramados, bem como das condições 

hidrodinâmicas locais. Tendo em conta a dimensão típica das infraestruturas e a quantidade de 

embarcações potencialmente previstas, bem como o tipo de utilização mais provável (por certo com 

predomínio de utilização sazonal) não será expectável a produção de impactes significativos devido a esta 

componente. Acresce ainda a grande capacidade de diluição do Guadiana neste troço. Recorde-se que não 

haverá qualquer área destinada a reparações/manutenção de embarcações no ancoradouro de “Almada 

de Ouro” (e previsivelmente também não no do PDM), o que em muito ajuda a limitar este tipo de 

impactes. 

Qualidade do ar 

Analisando os vários projectos em avaliação, não se espera que as novas fontes a introduzir (tráfego viário 

e fluvial) possam originar concentrações de poluentes atmosféricos que ultrapassem localmente os valor-

limite estipulados por lei. Assim não são previsíveis impactes negativos significativos de natureza 

cumulativa.  

Ambiente sonoro 

Os impactes no ambiente sonoro têm essencialmente a ver com a fase de obra, devido à movimentação de 

maquinaria e operações de construção em geral (movimentação de terras, dragagens, etc.). Nesta fase, 

caso haja coincidência temporal entre as empreitadas do ancoradouro e das várias componentes do 

empreendimento turístico adjacente (golfe, etc.), haverá impactes acrescidos de natureza cumulativa, 

contudo decididamente com maior contribuição por parte do projecto turístico “Almada de Ouro”. A 

vantagem deste local é que os receptores sensíveis mais próximos (Azinhal) se encontram a uma distância 

considerável e como tal não deverão sofrer uma afectação importante. Considerando que a variante à 

EN122, no Azinhal, estará funcional para a fase de obra será evitado o atravessamento deste núcleo 

urbano, contribuindo para que não se verifiquem impactes negativos sobre os seus habitantes. 
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Na fase de exploração do ancoradouro ter-se-á o inevitável incremento de tráfego automóvel nos acessos 

ao local, o que também não se prevê significativo, em especial quando comparado com o gerado pelo 

restante empreendimento. O acesso far-se-á através da futura variante à EN122, no Azinhal, evitando o 

atravessamento desta povoação. Deste modo, os impactes cumulativos existirão mas serão pouco 

significativos. 

Não se identificaram impactes sonoros de natureza cumulativa entre os dois ancoradouros, devido 

fundamentalmente à distância que os separa (sensivelmente 2,5 km).  

Ecologia, flora e fauna 

Ao nível da perda de habitats ribeirinhos de maior valor (sapal, tamargal) não se esperam impactes 

cumulativos com as restantes componentes do empreendimento “Almada de Ouro”, já que este não 

contempla nenhum projecto adicional nesta faixa. 

Por outro lado, o porto de recreio do PDM (2,5 km a montante) afectará por certo este tipo de habitats 

caso seja efectivamente concretizado, não se sabendo porém em que extensão. Neste caso pode ser 

considerado um impacte cumulativo sobre o Sítio Guadiana, mas previsivelmente de magnitude reduzida 

quando comparado com a extensão do mesmo e com a disponibilidade destes habitats na envolvente.  

Os habitats bentónico serão também afectados de forma conjunta, caso os dois projectos venham a 

coexistir. As áreas de afectação serão contudo muito reduzidas pelo que, dada a disponibilidade deste 

habitat na envolvente, se avalia este impacte como de magnitude e significância também reduzidas.  

A realização de dragagens implicará o aumento temporário da turbidez do troço fluvial, o que originaria 

um impacte cumulativo apenas se as empreitadas (ou manutenção) dos dois ancoradouros coincidissem, 

o que será bastante improvável. 

No que se refere a outros possíveis impactes cumulativos da fase de construção, dado o enquadramento 

do projecto no Empreendimento Almada de Ouro, que implicará desmatações e movimentações de terra 

de magnitude muito superior às provocadas pela implantação do ancoradouro, estes serão pouco 

significativos e de fraca magnitude.  

O enquadramento do ancoradouro no contexto do empreendimento “Almada de Ouro” significa ainda que 

as perturbações originadas pela construção do ancoradouro serão praticamente nulas, dado se diluírem 

na fase de construção das restantes componentes do projecto, de dimensões francamente superiores. Os 

impactes cumulativos serão assim pouco significativos e de fraca magnitude. 
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Na fase de exploração tem-se como principal impacte a perturbação geral da zona na sequência do 

aumento da navegação, circulação automóvel e da presença humana. Em relação às duas últimas, a 

presença do empreendimento “Almada de Ouro” na envolvente irá provocar uma perturbação 

consideravelmente superior, pelo que a gerada pelo ancoradouro terá uma expressão pouco significativa 

no contexto geral. Em relação ao aumento da navegação poderá haver interacções entre os dois 

ancoradouros. No entanto como as capacidades previsíveis não são muito expressivas, não se espera que 

o tráfego fluvial daí resultante (essencialmente de carácter sazonal) represente, por si só, um impacte 

cumulativo significativo sobre as comunidades ecológicas deste troço do Guadiana. 

Paisagem 

Caso as obras do ancoradouro decorram em simultâneo com as do empreendimento que lhe ficará 

adjacente, existirão impactes negativos temporários de natureza cumulativa. Estes serão pouco 

significativos, devido à reduzida dimensão da empreitada do ancoradouro face à que levará à construção 

do empreendimento. No entanto, também se poderá beneficiar em termos globais dessa situação, 

nomeadamente devido ao aproveitamento previsto das terras resultantes da escavação da bacia portuária 

para a modelação do campo de golfe, evitando assim a necessidade de depósitos temporários. 

Na fase de exploração a imagem da paisagem encontrar-se-á alterada em relação à situação inicial, como 

resultado da fase de construção, gerando-se uma nova dinâmica relacionada principalmente com o 

ancoradouro, que originará a afluência de embarcações e de pessoas ao local. Este novo uso associar-se-á 

a um empreendimento turístico, constituindo uma mais-valia em termos recreativos e do usufruto 

paisagístico do local, podendo considerar-se como um impacte positivo e pouco significativo. Nesta fase, 

estar-se-á perante uma paisagem bastante diferente da actual, não podendo no entanto afirmar-se que 

será melhor ou pior, mas diferente. A este propósito, é ainda de ressaltar que apesar da paisagem 

anteriormente existente ser transformada, se encontram na área envolvente outros exemplos idênticos do 

tipo de paisagem afectado. 

Uma vez mais, comparando as escalas do projecto do ancoradouro com as restantes componentes do 

empreendimento “Almada de Ouro” verifica-se facilmente que o impacte paisagístico cumulativo causado 

pelo ancoradouro é muito pouco significativo. 

Relativamente à comparação com o ancoradouro previsto para montante, no PDM (cuja certeza de 

concretização é desconhecida), não se considera existirem impactes cumulativos ao nível paisagístico 

dada a distância que os separa (aproximadamente 2,5 km). 
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Uso do solo e ordenamento do território 

Com a fase de exploração do projecto consumar-se-á o uso previsto para este local no PP da Quinta das 

Choças o que, em conjunção com as restantes componentes do empreendimento turístico “Almada de 

Ouro – Golf & Country Club”, corresponderá à concretização da estratégia de planeamento definida para 

esta zona (através da RCM n.º 87/97, de 2 de Junho de 1997, que aprova o PP, alterado entretanto pela 

Declaração da DGOTDU n.º 330/2003, publicada no DR n.º 254 II Série de 3.11.2003). Nestas 

circunstâncias haverá a destacar impactes positivos permanentes e significativos, de natureza cumulativa.   

Sócio-economia 

O projecto em avaliação pretende a construção e a exploração de um ancoradouro público, integrado no 

empreendimento turístico “Almada de Ouro” localizado no concelho de Castro Marim, freguesia de 

Azinhal. Deste modo, as diversas actividades relacionadas com a construção do projecto e com a sua 

exploração terão certamente impactes directos, indirectos e cumulativos sobre a economia, sobre a 

qualidade de vida da população e, provavelmente, sobre a demografia da freguesia. 

A implementação do projecto motivará previsivelmente um afluxo positivo de trabalhadores à freguesia, 

nomeadamente pessoal afecto à construção civil e técnicos adstritos à obra. No entanto, os benefícios que 

este movimento terá só serão significativos em termos cumulativos, conjuntamente com a construção dos 

restantes componentes do empreendimento de Almada de Ouro. Os impactes positivos far-se-ão sentir do 

ponto de vista da economia local e a sua magnitude depende da capacidade dos agentes locais de 

responderem às necessidades daquelas pessoas, nomeadamente ao nível do alojamento e da 

restauração. Tais benefícios resultarão em impactes positivos directos, temporários, e de magnitude e 

significância entre reduzida a média.  

Também na estrutura económica se poderão sentir efeitos positivos, nomeadamente ao nível da 

construção civil. No entanto, a importância destes impactes positivos dependerá da estratégia de 

adjudicação da obra a empresas locais, quer da estratégia de contratação de mão-de-obra local de forma a 

incrementar o emprego e a melhoria das condições de vida de algumas famílias da freguesia.  

Este é um sector com importância na freguesia, o que cumulativamente com a construção do 

empreendimento de Almada de Ouro, pode implicar impactes positivos significativos. Trata-se de uma 

zona onde a oferta de emprego é muito reduzida e a criação de alguns empregos pode ser significativa a 

nível local. 
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Durante a exploração do projecto, as principais acções geradoras de impactes sobre a componente sócio-

económica  compreendem o funcionamento do ancoradouro, a circulação de embarcações e as dragagens 

periódicas de manutenção. Estas acções terão logicamente repercussões positivas na sócio-economia da 

freguesia e do concelho em estudo, uma vez que serão incentivadas as actividades económicas directa e 

indirectamente implicadas. 

Prevê-se pois um incremento nos níveis de emprego e das receitas ao nível da economia local, pouco 

significativos a significativos considerando apenas o projecto em estudo mas claramente significativos 

tendo em conta os efeitos cumulativos com a exploração das restantes componentes do empreendimento. 

Segundo previsões da Câmara Municipal de Castro Marim, este empreendimento turístico prevê a criação 

de 750 novos postos de trabalho.  

Com efeito, o projecto em análise aumenta a atractividade global da oferta turística planeada para a zona 

e prevista nos planos de ordenamento aprovados. Para além disso contribuirá para a colmatação das 

carências actuais em infra-estruturas náuticas no concelho de Castro Marim. Esta nova infra-estrutura 

estará acessível ao público em geral, factor que contribuirá para o seu melhor aproveitamento e 

rentabilização, e atrai turistas e investidores para a região, promovendo o seu desenvolvimento. 

Património arqueológico, arquitectónico e etnográfico 

Não foram identificados quaisquer impactes no património, de natureza cumulativa entre o projecto do 

ancoradouro e os demais em avaliação. 

Síntese e conclusões 

Em suma, a nível de efeitos cumulativos, e de uma forma geral, a enorme diferença na dimensão das 

intervenções (ancoradouro vs. componente imobiliária e golfe) faz com que os impactes negativos 

referentes ao projecto em análise se diluam bastante, originando na maior parte dos casos impactes 

cumulativos de reduzido significado. Apenas ao nível do ordenamento do território e na sócio-economia se 

geram sinergias importantes devido à exploração conjunta do ancoradouro e das restantes componentes 

do projecto turístico “Almada de Ouro”, aumentando o significado global dos impactes positivos 

associados.  

As interacções entre os dois ancoradouros (“Almada de Ouro” e o assinalado no PDM) foram também 

consideradas de uma forma geral pouco significativas ou mesmo nulas devido, em parte, à distância que 

os separa (2,5 km) e ao facto de se tratarem de infraestruturas de pequena dimensão.  
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Assinala-se porém o facto de não estarem definidas as características essenciais da infraestrutura de 

apoio náutico referida no PDM, o que dificultou a análise de impactes cumulativos. Refira-se ainda que 

não é conhecida de momento qualquer intenção de concretização do equipamento em causa nesta 

localização nos moldes que o articulado do PDM sugere (porto de recreio). Estando a zona em causa 

desprovida da possibilidade de vir a ter uma ocupação turística relevante de suporte, dificilmente será 

uma localização com interesse do ponto de vista económico para um projecto de dimensão comparável ao 

do ancoradouro em estudo.  
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Esta página foi deixada propositadamente em branco. 
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6. Medidas Ambientais 

6.1. Introdução 

No seguimento da avaliação de impactes ambientais efectuada, pretende-se neste capítulo identificar 

quais as medidas ambientais que deverão ser adoptadas de forma a minimizar ou compensar os impactes 

ambientais negativos e potenciar os impactes ambientais positivos do projecto. 

Estas medidas têm como principal objectivo implementar o projecto do ancoradouro da forma mais 

optimizada possível em termos ambientais, salvaguardando os interesses das populações e do meio 

biofísico, atenuando ou anulando potenciais impactes negativos significativos, que possam condicionar o 

projecto ou ter como consequência uma afectação muito severa sobre qualquer descritor ambiental 

considerado neste estudo. 

Assim sendo, apresentam-se seguidamente as principais medidas ambientais a adoptar nas fases de 

construção e exploração do projecto. Estas medidas encontram-se discriminadas por descritor ambiental, 

à semelhança dos capítulos anteriores. Indicam-se também um conjunto de medidas de carácter geral que 

se aplicam a mais que um descritor, sendo por isso consideradas de âmbito transversal. Estão nestas 

condições questões como a localização e funcionamento de estaleiros e os percursos de acesso à obra. Na 

definição das medidas gerais, bem como nas medidas específica por descritor foi tido em devida conta o 

documento “medidas de minimização gerais da fase de construção” da Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA). 

 

6.2. Medidas gerais 

As medidas de carácter geral foram agrupadas segundo o “alvo” a que se destinam, como sejam 

“Estaleiros”, “Actividades da obra”, “Transportes e acessibilidades” e “Outras medidas”.  

Estaleiros 

Quanto à localização do estaleiro devem ser observadas as seguintes condicionantes: 

• Deverá ser utilizada uma área a impermeabilizar ou a artificializar no âmbito da implantação 

do empreendimento “Almada de Ouro – Golf & Country Club”, nomeadamente a área 
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aplanada adjacente à zona do ancoradouro (para montante relativamente à bacia portuária). 

Este local respeita genericamente a maior parte das condicionantes referidas no documento 

“medidas de minimização gerais da fase de construção” da Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA); 

• Esta zona deverá ser posteriormente recuperada, uma vez que ficará integrada no futuro lote 

5 do PP da Quinta das Choças; 

• Dever ser garantido o escoamento natural da linha de água existente na zona; 

• O estaleiro deverá ser vedado, de acordo com a legislação aplicável. 

Devem ainda observar-se as seguintes medidas na gestão do estaleiro: 

• Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, 

de acordo com a legislação em vigor – recolha em fossas estanques e posteriormente 

encaminhados para tratamento; 

• Assegurar um destino final adequado para os resíduos provenientes do estaleiro, de acordo 

com a legislação em vigor – o armazenamento de resíduos perigosos (por exemplo, óleos) 

deve ser feito em zona impermeabilizada;  

• Deverá estar prevista a existência de meios de combate à poluição resultante de derrames 

acidentais de combustível ou de outras substâncias poluentes; 

• Optimizar as deslocações entre o estaleiro e a frente de obra, de modo a reduzir ao mínimo a 

circulação de veículos em áreas de solos desagregados, evitando assim a libertação de 

poeiras pela sua passagem; 

• Evitar a realização de actividades no local de obra que possa provocar o derramamento de 

combustíveis, óleos ou outros produtos poluentes e consequentemente gerar situações 

pontuais de contaminação dos solos, das águas superficiais e subterrâneas; 

• Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do 

solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao 

seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado. 

Actividades da obra 

• O transporte dos materiais das escavações e dragagens deverá se possível ser efectuado 

directamente para zonas de deposição de terras, previamente definidas, devendo evitar-se a 

criação de depósitos temporários. Caso tal venha a ser necessário, deverão os mesmos ser 
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efectuados em locais que posteriormente venham a ser artificializados, não afectando assim 

as áreas que permanecerão naturalizadas ou de servidões e restrições; 

• Após a execução de todas as intervenções, deverão ser recuperadas todas as áreas que 

tenham sido afectadas (incluindo estaleiros), repondo-se a situação original ou outra que 

seja mais adequada do ponto de vista paisagístico e ecológico, por forma a eliminar 

quaisquer sinais de intervenção. 

Transportes e acessibilidades 

• Antes do início das fases mais críticas da obra devem ser planeados os fluxos de tráfego 

pesado, tentando desconcentrar o mais possível a afluência diária de pesados; 

• O atravessamento das localidades de Almada de Ouro ou Azinhal deve ficar interdito, 

excepto por eventuais motivos de força maior devidamente justificados. Neste caso deve ser 

dado conhecimento ou obtida autorização junto da junta de freguesia local. Deve sempre ser 

usada a futura variante ao Azinhal, para acesso ao local; 

• Deve limitar-se a velocidade de circulação no estaleiro, acessos e na rede viária próxima de 

habitações ou centro urbanos (30 km/h), de forma a minimizar as emissões sonoras e 

atmosféricas; 

• A circulação dos veículos deve proceder-se preferencialmente através dos caminhos já 

existentes, evitando-se a abertura de novas vias para o efeito; 

• Caso ocorra algum derrame acidental de óleos ou outras substâncias passíveis de degradar 

as condições de segurança rodoviária, deve suspender-se de imediato a circulação, isolando 

a área afectada e removendo o contaminante com produtos adequados (absorvente), de 

modo a evitar o seu espalhamento pela via; 

• As vias públicas utilizadas para acesso à obra que forem danificadas deverão ser 

recuperadas após a finalização da construção, ou mesmo durante a sua execução, nos casos 

em tal se justifique. 

Outras medidas  

• Elaborar um Plano de Gestão Ambiental de Obra (PGAO), constituído pelo planeamento da 

execução dos elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de 

minimização a implementar na fase da execução das obras, e respectiva calendarização; 
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• Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando os resíduos 

susceptíveis de serem produzidos na obra e definindo as regras mais adequadas para a sua 

gestão; 

• Realizar acções de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e 

encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às acções susceptíveis de 

causar impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar no decurso dos 

trabalhos; 

• Colocação de placards informativos junto à obra e principais acessos, contendo a finalidade 

das intervenções em curso, a duração prevista, as eventuais alterações/perturbações ao 

tráfego rodoviário e pedonal e ainda a previsão dos períodos em que se poderão registar 

actividades particularmente ruidosas, entre outras informações relevantes; 

• Atender a eventuais queixas dos moradores nas imediações ou futuramente dos clientes do 

empreendimento em relação a situações de incomodidade, de forma a resolvê-las no mais 

curto espaço de tempo possível. 

 

6.3. Geologia, geomorfologia, geotecnia e hidrogeologia 

Neste capítulo pretende-se apontar um conjunto de recomendações e medidas de minimização aos 

impactes negativos identificados nas diferentes fases de desenvolvimento do projecto (Capítulo 5.2). 

Estas medidas têm como objectivo assegurar que a implementação deste projecto decorre com o menor 

prejuízo para o meio físico envolvente, evitando, reduzindo ou compensando os impactes negativos 

identificados ao nível dos descritores: geologia, geomorfologia, geotecnia e hidrogeologia. 

Estas recomendações e medidas de minimização terão, por um lado um carácter preventivo e, por outro 

lado um carácter de recuperação das áreas intervencionadas dos estaleiros, de depósito de materiais e 

das infra-estruturas associadas ao projecto. 
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Os principais impactes negativos no meio físico decorrentes do projecto dizem sobretudo respeito a 

acções ligadas à fase de construção, pelo que é de particular importância a implementação das medidas 

de minimização gerais previstas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para esta fase. Visto que os 

principais impactes negativos dizem respeito a acções ligadas à fase de construção, neste item só serão 

apontadas medidas referentes a esta fase do empreendimento, nomeadamente: 

• Com o objectivo de minimizar o risco de instabilidade das vertentes adjacentes ao 

ancoradouro, essencialmente provocado pela descompressão do maciço e pela circulação de 

águas superficiais, recomenda-se o revestimento dos taludes de escavação com coberto 

vegetal, de forma a reduzir a susceptibilidade à erosão da superfície do talude. É 

recomendável proceder ao revestimento vegetal o mais cedo possível, logo após a execução 

da escavação. Dados os taludes de escavação à partida não serem muito altos (inferiores a 7 

m), não será, em princípio necessário adoptar medidas de contenção ou suportes de taludes, 

contudo se necessário, nos locais mais instáveis, dever-se-á proceder à contenção do talude; 

• As terras sem utilidade para o projecto não deverão ser depositadas em formações sensíveis 

do ponto de vista geológico, nomeadamente solos com risco de erosão ou formações 

aluvionares, devendo ser privilegiados os locais planos e afastados das linhas de água. 

Recomenda-se a reutilização dos materiais escavados/dragados nas modelações de terreno 

necessárias à construção de empreendimento “Almada de Ouro”, nomeadamente no campo 

de golfe projectado, como aliás está previsto, de forma a equilibrar o balanço global de 

terras; Eventualmente, se mesmo assim houver algum excedente, poderá o mesmo ser 

utilizado para recuperação de áreas degradadas já existentes ou geradas pelas obras; 

• No final das obras, e após a remoção do estaleiro de apoio à obra, as zonas mais 

compactadas pelas obras, que se localizarem fora das áreas a intervencionar, deverão ser 

alvo de escarificação, de forma a assegurar, tanto quanto possível, o restabelecimento das 

condições naturais de infiltração. 

Em suma, pode-se referir que dadas as características do projecto em análise, existirão impactes que 

mesmo com a adopção das medidas recomendadas subsistirão no tempo, nomeadamente os impactes 

relativos à movimentação de terras (escavações). Estes impactes apesar de serem considerados 

permanentes no tempo, são regra geral, de significância reduzida, uma vez que são de incidência pontual. 

Na fase de exploração e desactivação do projecto, visto não existirem impactes negativos relevantes, a 

nível da geologia, geomorfologia, geotecnia e hidrogeologia, não são apontadas medidas de minimização 

ou recomendações. 
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6.4. Solos 

Os solos existentes na zona de intervenção são como se viu anteriormente, litossolos de xistos e 

grauvaques, cujo potencial de aproveitamento agrícola é bastante reduzido, mas também poderão estar 

presentes aluviossolos e/ou solos salinos de aluviões, que apresentam uma boa qualidade para a 

agricultura. Por este motivo, é necessário assegurar que o futuro ancoradouro perturbe ao mínimo os 

solos em causa, devendo ser evitadas ou restringidas todas as acções não previstas no projecto que 

possam potenciar a erosão e a contaminação dos mesmos. 

As acções de minimização que deverão ser adoptadas restringem-se à fase de construção, já que durante 

a fase de exploração e desactivação, a afectação dos solos será nula. Neste sentido, durante a fase de 

construção propõe-se o seguinte conjunto de medidas: 

• As movimentações de terras, viaturas e máquinas deverão, tanto quanto possível, limitar-se 

à zona de construção, de modo a não afectar desnecessariamente outros solos da 

envolvente; 

• Nos locais a impermeabilizar e onde se executem movimentações de terras, deverá decapar-

se o terreno removendo a terra viva, para posterior reutilização na obra e recuperação de 

áreas afectadas, de forma a evitar a perda desta camada de solo que é fértil e rica em 

microrganismos. Estas terras deverão, tanto quanto possível, ser reaproveitadas nas 

restantes componentes do empreendimento, por exemplo, para a modelação dos campos de 

golfe ou zonas ajardinadas. 

Com a adopção das medidas propostas anteriormente os principais impactes negativos temporários 

identificados durante a fase de construção ao nível dos solos serão concerteza atenuados/compensados. 

No entanto, são esperados impactes negativos permanentes, embora pouco significativos, associados à 

destruição de horizontes pedológicos, relacionados com a implantação da bacia de estacionamento do 

ancoradouro. 
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6.5. Hidrodinâmica e hidráulica fluvial  

Os impactes associados às dragagens previstas, no que respeita aos processos de hidrodinâmica, são de 

importância reduzida e muito localizados à área afecta ao projecto, não havendo necessidade de 

implementação de medidas especiais de minimização. 

Recomenda-se no entanto que a gestão do ancoradouro informe e sensibilize os utentes do ancoradouro, 

em articulação com a capitania do Porto de Vila Real de Santo António, sobre a importância de respeitar 

velocidades mínimas de circulação na aproximação ao ancoradouro e não circular fora das zonas 

delimitadas para o efeito (canal de navegação - IPTM).  

 

6.6. Qualidade da água e dos sedimentos 

6.6.1. Fase de construção 

A fase de construção do projecto engloba diversas acções que contribuem para a degradação, ainda que 

temporária e reversível, da qualidade da água da zona de estudo.  

Atendendo às características físicas e químicas dos sedimentos, o impacte ambiental destas acções será 

temporário e pouco significativo, não se prevendo a necessidade de adopção de medidas especiais 

durante as operações de dragagem dos sedimentos.  

No que diz respeito ao destino final dos dragados, e de acordo com os resultados disponíveis, não existem 

condicionantes significativas quanto à sua utilização, quer em meio terrestre, quer em meio hídrico, não 

podendo unicamente, neste último caso, ser utilizados nos sistemas costeiros, designadamente no 

robustecimento de praias e maciços dunares, devido à incompatibilidade da granulometria dos 

sedimentos (percentagem significativa de siltes e argilas presente nas amostras). 

Os materiais podem assim ser reutilizados em terra, nomeadamente para a modelação do campo de golfe 

de “Almada de Ouro”, conforme previsto pelo proponente, não apresentando restrições para este uso, do 

ponto de vista químico e granulométrico.  
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De modo a reduzir outros impactes negativos associados a esta fase recomenda-se a adopção das 

seguintes medidas mitigadoras e/ou cautelares, que deverão ser conjugadas com as propostas no âmbito 

das medidas gerais (capítulo 6.2.):  

• Utilizar equipamento de dragagem adequado e em conformidade com a legislação em vigor, 

garantindo a manutenção necessária ao seu correcto funcionamento; 

• Proibição de rejeições de matérias poluentes de qualquer natureza para o rio, bem como na 

área envolvente ao projecto; 

• Adopção de medidas preventivas de forma a salvaguardar eventuais situações acidentais de 

derrames de matérias perigosas (como por exemplo, combustíveis e lubrificantes); 

• Manter as máquinas e viaturas de transporte nas melhores condições de funcionamento, 

garantindo uma adequada manutenção dos mesmos, em local apropriado 

(impermeabilizado), afastado do plano de água (de preferência efectuar a manutenção nas 

oficinas dos representantes oficiais das marcas, excepto em caso de equipamentos que 

manifestamente não possam ser desmobilizados da zona para o efeito). 

Em adição, de modo a minimizar a ressuspensão de sedimentos e formação de plumas de turbidez: 

• Deverão ser seleccionados os equipamentos e técnicas de dragagem mais adequados (ver 

quadro comparativo dos diferentes tipos de dragas, no capítulo da descrição do projecto) e 

aplicadas técnicas de controlo. No presente caso, e tendo em conta que o factor mais crítico 

será a ressuspensão de matéria sólida do fundo pois a coluna de água será reduzida, 

afigura-se como o mais apropriado a utilização de uma draga retro-escavadora ou de garras, 

como alias está já previsto pelo projectista, 

• A dragagem deve ser efectuada preferencialmente durante o período da vazante, quando 

grande parte das áreas a dragar ficam emersas, evitando-se deste modo a ressuspensão de 

sedimentos para a coluna de água.  

 

6.6.2. Fase de exploração 

No caso da fase de exploração apenas há a destacar como acções com potencialidade de gerar impactes 

negativos directos, as dragagens de manutenção dos fundos e o aumento da circulação de embarcações 

na zona, bem como as operações de abastecimento de combustível. Como tal, no caso das dragagens de 
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manutenção aplicam-se as respectivas medidas já descritas para a fase de construção, aferidas caso a 

caso em função da extensão esperada das acções. 

No que respeita às embarcações recomenda-se a adopção das seguintes medidas: 

• Proibição de descargas de águas residuais geradas a bordo na bacia portuária; 

• Dotar o porto de um sistema de recolha e encaminhamento a destino final adequado das 

águas residuais geradas a bordo. Segundo informações fornecidas pelo proponente irá 

existir um equipamento de bombagem para este efeito que conduzirá os efluentes à rede de 

drenagem e tratamento do empreendimento; 

• Instalação de dispositivos de controlo de escorrências e pequenos derrames do posto de 

combustíveis; 

• Proibir a manipulação de óleos, combustíveis ou outras substâncias poluentes fora de zonas 

designadas para o efeito; 

• O porto deverá estar provido de um kit de combate a derrames de hidrocarbonetos composto 

por barreiras flutuantes de contenção e materiais absorventes, bem como um sistema de 

bombagem para recolha dos derrames. O sistema deve ser mantido em prontidão e 

adequadamente inspeccionado de forma a garantir a sua operacionalidade. Deverão existir 

recursos humanos devidamente treinados para fazer face a possíveis situações de derrames 

acidentais de produtos poluentes. 

Para as dragagens de manutenção preconiza-se o mesmo tipo de medidas genericamente recomendadas 

para a fase de construção, ajustadas em função da envergadura da obra. Importa contudo, previamente à 

execução de qualquer operação de dragagem, realizar uma campanha de caracterização dos sedimentos 

nos termos da Portaria nº 1450/2007 de 12 de Novembro (ou futura legislação na matéria), de forma a 

definir o destinado final mais adequado. 

Atendendo às características físicas dos sedimentos (siltes argilosos e argilo-arenosos maioritariamente), 

na fase de exploração deverá privilegiar-se a sua reutilização na beneficiação de ecossistemas de 

transição (sapais) em detrimento da imersão. De facto, face aos custos de uma operação de imersão e 

uma vez que estes materiais não possuem características físicas adequadas para a melhoria do trânsito 

sedimentar, recomenda-se que a imersão só seja uma opção se não houver a possibilidade de utilização 

na recuperação de sistemas naturais ou de serem absorvidos em empreitadas a decorrer na envolvente ao 

projecto. 
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6.7. Qualidade do Ar 

6.7.1. Fase de construção 

Durante esta fase, recomenda-se a aplicação das seguintes medidas minimizadoras de impactes na 

qualidade do ar:  

• Promover a rega das vias não pavimentadas, frente de obra e todas as áreas significativas de 

solo que fiquem a descoberto, através de um sistema de aspersão de água, instalado por 

exemplo num camião ou tractor-cisterna. A frequência destas acções deve ser incrementada 

nos períodos especialmente secos e ventosos; 

• Efectuar um controlo das condições de acondicionamento das cargas dos veículos de 

transporte de terras e de outras substâncias pulverulentas, no sentido de evitar a possível 

queda de material. As cargas devem ser protegidas contra a acção do vento nos percursos 

entre o local da obra e o local de depósito. Adicionalmente, estes veículos não devem circular 

excessivamente carregados; 

• Proceder à compactação do pavimento no estaleiro e acessos não asfaltados de forma a 

minimizar o levantamento de poeiras devido à circulação de máquinas e veículos; 

• A manipulação do cimento deverá ser realizada em circuito fechado e dotada de dispositivos 

de despoeiramento, no caso do betão ser produzido no próprio local; 

• Assegurar um adequado funcionamento e manutenção dos veículos e equipamentos afectos à 

obra, realizando as inspecções previstas na lei e a sua operação segundo as normas e 

especificações técnicas estabelecidas para cada caso, em função do uso que lhes é dado, de 

forma a controlar as emissões de gases provenientes dos motores de combustão; 

• Não efectuar em caso algum a queima de resíduos de construção no local de obra. 

Com a adopção destas medidas, os impactes negativos na qualidade do ar, durante a fase de construção, 

poderão ser pouco significativos ou mesmo insignificantes.  

São expectáveis impactes residuais na qualidade do ar, pois as medidas de minimização existentes não 

são suficientes para eliminar as emissões de poeiras e gases de combustão, que inevitavelmente 

decorrem da utilização de veículos e máquinas. 
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6.7.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração há a considerar como principais fontes de poluição atmosférica o tráfego automóvel 

associado à deslocação dos utentes do ancoradouro, a circulação das embarcações, bem como as acções 

pontuais de manutenção (dragagens, reparação de estruturas, etc.).  

De modo a minorar os impactes negativos previstos nesta fase considera-se necessário promover o 

mesmo tipo de medidas referidas na fase de construção para as acções pontuais de manutenção, embora 

tenham que ser ajustadas à natureza e dimensão das intervenções; 

 

6.8. Ambiente sonoro 

6.8.1. Fase de construção  

Embora não se prevejam impactes negativos significativos sobre o ambiente sonoro local recomendam-se, 

para a fase de construção do projecto, as seguintes medidas cautelares e/ou de boa prática: 

• Limitação das actividades construtivas, em particular as dragagens e as escavações, ao 

período diurno (7h-20h); 

• Limitação do tráfego de veículos pesados nos acessos exteriores ao empreendimento 

“Almada de Ouro – Golf & Country Club” apenas ao período entre as 8h e as 20h, e somente 

nos dias úteis, de forma a minimizar a perturbação da população residente na proximidade 

da variante ao Azinhal; 

• Utilização de veículos, máquinas e equipamentos que respeitem os níveis de potência 

sonora definidos na lei: Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro, que estabelece as 

regras a aplicar em matéria de emissões sonoras de equipamento para utilização no exterior 

(revoga o Decreto-Lei n.º 76/2002, de 26 de Março, que aprovara o Regulamento das 

Emissões Sonoras de Equipamento para Utilização no Exterior); 

• No caso dos veículos rodoviários afectos à obra, devem ser cumpridos os limites sonoros 

indicados no livrete, considerando uma tolerância de 5 dB(A), conforme o art. 22º do 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 

Com a adopção destas medidas e das medidas aplicáveis previstas no RGR considera-se que os impactes 

negativos da fase de construção serão fortemente minorados.  
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6.8.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração, os principais impactes relativos ao ruído estão associados à circulação de veículos 

automóveis e de embarcações, ao funcionamento da estação elevatória (projecto associado), bem como 

às esporádicas dragagens de manutenção. 

No que respeita às dragagens de manutenção são aplicáveis, na sua generalidade, as medidas já referidas 

para a fase de construção. 

Na minimização do ruído gerado pelo funcionamento da estação elevatória recomenda-se a seguinte 

medida: 

• Prever, ao nível do projecto, estruturas de isolamento/protecção acústica e/ou jogando com 

a localização dos equipamentos ruidosos no interior da estação elevatória, para minimização 

das emissões sonoras na fonte. 

Considera-se ainda recomendável restringir o mais possível o funcionamento no período nocturno de 

modo a assegurar a minimização das incidências negativas associadas à actividade do ancoradouro, tanto 

do ponto de vista dos futuros receptores (utentes da componente imobiliária) como do ponto de vista das 

comunidades ecológicas. 

 

6.9. Ecologia 

No que respeita ao descritor Ecologia, paralelamente à adopção das medidas gerais de boa gestão dos 

estaleiros e das frentes de obra (ver medidas gerais 6.2), recomenda-se um conjunto de medidas de 

mitigação específica, de forma a minimizar as afectações produzidas durante esta fase. 

No que concerne às operações de dragagem, sugere-se que estas sejam: 

• Efectuadas durante um período contínuo e no menor espaço de tempo possível, de forma a 

reduzir o efeito de perturbação sobre a fauna aquática; 

• Suspensas durante os picos de migração das espécies piscícolas migradoras, que ocorrem 

entre Fevereiro e Abril para as espécies anádromas e entre Outubro e Novembro para a única 
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espécie catádroma ocorrente (Anguilla anguilla), medida que se deve estender às restantes 

acções a desenvolver em meio fluvial; 

• Realizadas preferencialmente no período de maré vazante, de forma a facilitar o escoamento 

da pluma de turbidez e a permitir a utilização de equipamentos baseados em terra 

(retroescavadoras), que minimizarão a ressuspensão de sedimentos na coluna de água. 

Como medidas de carácter geral sobre este descritor, particularmente no que respeita às acções 

construtivas, sugere-se: 

• O controlo dos níveis de ruído, de forma reduzir a perturbação sobre a fauna, 

particularmente em períodos críticos, como a reprodução/postura, que decorre 

genericamente entre Abril e Junho; 

• A afectação da menor área terrestre e aquática possível pelos trabalhos de implementação 

do projecto (para qualquer das alternativas), visto tratar-se de uma zona ambientalmente 

sensível. 

Para a fase de exploração preconiza-se, em conjunção com as medidas definidas em 6.6.2 (qualidade da 

água): 

• Exercer o maior controlo possível nas condições de abastecimento de combustível às 

embarcações instalando dispositivos que permitam a recolha de escorrências e pequenos 

derrames, encaminhando-os para destino final adequado; 

• Restringir a utilização de óleos não biodegradáveis nos motores das embarcações. 

No que se refere a medidas de compensação e uma vez que será removida uma parcela de sapal, habitat 

importante do ponto de vista ecológico, considera-se pertinente a implementação de um projecto de 

requalificação e preservação dos habitats ribeirinhos existentes na zona. Neste âmbito, como forma de 

compensação dos impactes negativos propõe-se a recuperação e requalificação dos habitats deste tipo 

existentes na faixa de domínio público hídrico, na frente de rio do empreendimento ou na sua área 

adjacente, nomeadamente o sapal e o tamargal, de forma a constituir uma faixa bem preservada destas 

comunidades vegetais na margem do Guadiana. Visto os terrenos em causa pertencerem ao domínio 

público hídrico esta iniciativa terá de ser precedida de um acordo (protocolo) entre o proponente, os 

eventuais proprietários e as autoridades licenciadoras.  

Esta acção pressupõe que previamente seja estudada a vegetação ribeirinha, definindo concretamente as 

necessidades de recuperação e preservação destes habitats e propondo uma intervenção adequada. 
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Assim, poderia equacionar-se a recuperação num só local particularmente degradado ou em vários locais 

que necessitassem apenas de uma intervenção pontual. Em todo o caso será importante definir com 

clareza que o objectivo principal é o da compensação de habitats ribeirinhos, devendo a intervenção ser 

proporcional ao impacte gerado. 

Tendo em conta as áreas afectadas de lodaçais, sapal e de tamargal, considera-se que uma acção de 

compensação deverá contemplar uma área não inferior ao triplo da área afectada, ou seja cerca de 1,4 ha 

no presente caso, preferencialmente em locais próximos que se apresentem eventualmente degradados 

ou permitam um alargamento/densificação da sua área actual. Alternativamente, e após contacto com as 

entidades gestoras, poder-se-iam considerar acções deste género nas zonas protegidas mais próximas, 

como por exemplo a Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e VRSA. 

Paralelamente, propõe-se a implementação da recuperação funcional do corredor ecológico do SIC 

“Guadiana” (Estudo 2, Anexo III), que assenta na replantação da base vegetal de determinadas áreas, 

consideradas primordiais para a movimentação da fauna existente. 

 

6.10. Paisagem 

6.10.1. Fase de construção 

Segundo informações do promotor o projecto de integração paisagística da zona do estaleiro e do 

ancoradouro será coordenado com o do lote em que se integra (Aparthotel - lote 5) que está ainda numa 

fase muito preliminar de desenvolvimento. A ligação à zona terrestre será assegurada por uma “Praça” a 

definir posteriormente. 

Na fase de construção deverão ser tomadas as seguintes medidas de minimização de impactes na 

paisagem: 

• Os taludes criados para encontro do projecto com o terreno envolvente deverão ser 

revestidos com vegetação adaptada ao local; 

• As áreas naturalizadas adjacentes ao ancoradouro deverão ser tratadas de forma a 

harmonizarem-se com este. Deverá assim ser elaborado um projecto de integração 

paisagística previamente à obra. Devem ser usadas espécies vegetais típicas da flora 

portuguesa e bem adaptadas às características edafo-climáticas da região, de forma a 

minimizar as necessidades de rega e de manutenção em geral.  
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6.10.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração propõem-se as seguintes medidas minimizadoras de impactes negativos: 

• Deverá proceder-se à manutenção regular das infra-estruturas construídas para que não se 

degradem e contribuam para a redução da qualidade da paisagem. 

 

6.11. Ordenamento do território 

Os impactes no ordenamento do território estão relacionados sobretudo com a afectação física das 

condicionantes que incidem sobre a área de intervenção do ancoradouro. Uma vez que não foram 

identificados impactes negativos significativos associados ao uso do solo e ordenamento do território, não 

se considera necessária a aplicação de medidas de minimização concretas. 

No entanto, é importante notar que as acções a desenvolver em área de REN devem obter autorização 

prévia por parte da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve por 

incidirem sobre zonas definidas no Anexo II do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto. 

No que respeita ao Domínio Público Hídrico, estando as acções de projecto listadas no Artigo 60.º da Lei 

n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, deve ser requerido o respectivo licenciamento à Administração da 

Região Hidrográfica do Algarve, I.P.. 

Neste contexto é também importante salvaguardar que deverão ser adoptadas as medidas gerais de 

minimização de impactes previstas no capítulo 6.2, nomeadamente a afectação da menor área possível 

das zonas condicionadas.  

 

6.12. Património arqueológico, arquitectónico e etnográfico 

Neste capítulo são propostas soluções preventivas para o património arqueológico, não sendo definidas 

medidas para o património arquitectónico e etnográfico já que o identificado na área de estudo não é 

significativo.  
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• Durante a fase de construção deverá ser implementado um Programa de Acompanhamento 

Arqueológico, estabelecido e programado previamente de acordo com as fases de execução 

e com as áreas de incidência do projecto. Este programa deve assegurar o seguinte: 

a) Acompanhamento integral de todas as operações que impliquem movimentações de 

terras (desmatações, escavações, terraplanagens, depósitos e empréstimos de inertes), 

não apenas na fase de construção mas também em fase preparatória, como na 

instalação de estaleiros, abertura de caminhos e desmatação, de acordo com os 

procedimentos considerados indispensáveis pelo IGESPAR; 

b) A selecção dos locais para instalação de estaleiros e a implementação de caminhos de 

acesso deverá estar condicionada à não afectação do património conhecido; 

c) Caso se pretenda utilizar outros espaços que não os avaliados no âmbito do presente 

estudo, deverá ser efectuada uma prospecção sistemática prévia, de acordo com os 

procedimentos considerados indispensáveis pelo IGESPAR e com vista à identificação de 

potenciais ocorrências patrimoniais; 

d) O acompanhamento arqueológico deve ser realizado de forma efectiva, continuada e 

directa, em cada frente de obra a decorrer em simultâneo, devendo ser garantido o 

acompanhamento arqueológico em todas as frentes; 

e) O acompanhamento arqueológico deve ser dirigido no terreno por um arqueólogo 

qualificado com conhecimentos comprovados em arqueologia náutica. 

Na eventualidade de ser necessário proceder ao revolvimento de terras durante a fase de exploração, no 

âmbito de eventuais obras de manutenção/conservação, que afectem áreas não perturbadas durante a 

fase de construção, o planeamento das acções deverá prever o acompanhamento por um arqueólogo. 

 

6.13. Sócio-economia 

A análise sócio-económica permitiu concluir que algumas actividades económicas, nomeadamente a 

construção civil, são favorecidas com a realização do presente projecto. Deste modo, a identificação dos 

impactes na sócio-economia refere que são esperados impactes positivos que, cumulativamente com o 

empreendimento global de “Almada de Ouro”, podem alcançar um significado relevante. São também 

esperadas afectações negativas potenciais na qualidade de vida das populações, durante a fase de 

construção, sobretudo ao nível das acessibilidades. Face ao exposto, serão apontadas apenas algumas 
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medidas de minimização e/ou compensação relativas aos impactes negativos de carácter temporário 

esperados durante a fase de construção e de potenciação dos impactes positivos. 

 

6.13.1. Fase de construção 

A fase de construção compreende algumas das acções cuja realização resulta em impactes negativos no 

ambiente. Apontam-se seguidamente as medidas de minimização, compensação e potenciação dos 

aspectos positivos preconizadas para este período: 

• Maximizar a contratação de mão-de-obra e de empresas locais. Esta medida poderá 

contribuir para a redução da taxa de desemprego local, para compensar as populações mais 

afectadas, aumentando o seu rendimento, e evitar o aparecimento de conflitos com 

indivíduos estranhos à zona. Recomenda-se para o efeito o estabelecimento de um protocolo 

com o centro de emprego local; 

• Implementar medidas que garantam a salvaguarda da qualidade de vida da população e a 

segurança no local da obra e em zonas afectas ao projecto. Assim, todos os locais que 

possam oferecer perigo a peões e veículos, incluindo as áreas de estaleiro (caso venha a ser 

implementado), deverão ser vedadas e sinalizadas; 

• As dragagens deverão ser realizadas preferencialmente na época baixa para o turismo, 

sendo que este processo deve decorrer o mais rapidamente possível. 
 

6.13.2. Fase de exploração 

Nesta fase efectuar-se-ão dragagens esporádicas de manutenção e alguns trabalhos com vista ao 

funcionamento e manutenção do porto de recreio. No âmbito destas acções deverão ser aplicadas as 

mesmas medidas gerais enunciadas para a fase de construção, ajustadas à dimensão das operações. 

Aconselha-se, sempre que possível, a contratação de mão-de-obra local para preencher os postos de 

trabalho criados pelo projecto, através da realização de um protocolo com centro de emprego local, ou 

com alguma outra entidade, como a Junta de Freguesia, a fim de promover e informar acerca das 

potencialidades do projecto e dos postos de trabalho disponíveis. 

As dragagens de manutenção deverão ser realizadas na época baixa para o turismo, devendo este 

processo decorrer o mais rapidamente possível. 
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Esta página foi deixada propositadamente em branco. 



 

Rs_t10005/ 01 Estudo de Impacte Ambiental do Ancoradouro “Almada de Ouro – Golf & Country Club”:    273   

                    Relatório Síntese 

7. Plano de monitorização ambiental 

7.1. Introdução 

Após a avaliação dos impactes associados à implementação do projecto torna-se necessário e/ou 

vantajoso efectuar uma monitorização adequada da evolução do projecto, de forma a actualizar a 

informação de base, validar as previsões efectuadas, colmatar as lacunas de informação detectadas e 

ainda dar continuidade e avaliar a eficácia das medidas propostas. 

Esta necessidade coloca-se com maior evidência no caso das principais incidências negativas identificadas 

ou em situações de maior sensibilidade, nomeadamente durante a fase de pré-construção e exploração. 

Propõe-se assim no âmbito do presente Estudo de Impacte Ambiental um Plano de Monitorização 

Ambiental específico, onde são definidas as principais actividades a implementar no âmbito do 

acompanhamento ambiental da área afectada pelo projecto.  

O Plano de Monitorização abrange fases distintas, nomeadamente a pré-construção e a exploração do 

projecto previsto, nos seguintes descritores: 

• Qualidade da água; 

O conteúdo e estruturação do Plano de Monitorização foram desenvolvidos de acordo com o estabelecido 

no n.º 3, ponto VI, do Anexo II da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, que fixa as normas técnicas para 

estrutura de Estudos de Impacte Ambiental. 

 

7.2. Qualidade da água 

7.2.1. Considerações gerais 

Os impactes sobre a qualidade da água foram de uma forma geral avaliados como sendo pouco 

significativos, tanto na fase de construção como na fase de exploração. Contudo, na fase de exploração, a 

existência de um posto de abastecimento de combustíveis, e a própria circulação e estacionamento de 

embarcações, levanta alguma preocupação em relação a possíveis derrames de hidrocarbonetos para a 

água, embora a pequena dimensão da infra-estrutura não faça pressupor à partida problemas relevantes. 
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De qualquer forma considerou-se útil recomendar a realização de monitorização deste aspecto na fase 

inicial de funcionamento de forma a acompanhar o evoluir da situação.   

O objectivo geral será assim a salvaguarda da qualidade da água do rio Guadiana na zona de influência do 

projecto. Neste contexto, têm-se os seguintes objectivos específicos: 

• Avaliar a potencial afectação na qualidade da água resultante do aumento de embarcações 

na zona; 

• Avaliar potenciais impactes na qualidade da água devido a pequenos derrames de 

hidrocarbonetos proveniente quer do estacionamento das embarcações, quer da zona de 

abastecimento de combustíveis; 

• Avaliar a eficácia das medidas de minimização propostas. 

O plano de monitorização aplica-se assim essencialmente a fase de exploração, sendo porém necessário 

estabelecer um quadro de referência procedendo a uma campanha de amostragem prévia antes do inicio 

das obras (fase de pré-construção).  

 

7.2.2. Parâmetros a monitorizar 

Os parâmetros fundamentais a analisar deverão assegurar o cumprimento dos objectivos estabelecidos e 

da legislação em vigor nesta matéria, nomeadamente o do Decreto-Lei n.º236/98 de 1 de Agosto.  

Os parâmetros a monitorizar têm como principal objecto avaliar a potencial influência da actividade de 

abastecimento de combustíveis a efectuar no ancoradouro.  

Para tal, recomenda-se a realização de uma campanha de monitorização da qualidade da água que 

compreenda os parâmetros susceptíveis de apresentar valores mais críticos, tais como: 

• Hidrocarbonetos totais; 

• Óleos e Gorduras; 

• Metais pesados (Crómio e Cádmio); 

• CQO (Carência Química de Oxigénio). 

Devem ainda ser analisados os seguintes parâmetros de enquadramento: 

• Salinidade; 
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• pH; 

• Temperatura. 

Estes parâmetros devem manter-se constantes para as várias fases de amostragem (pré-construção e 

exploração).  

 

7.2.3. Locais e frequência da amostragem 

O número de estações e a periodicidade das campanhas de amostragem devem ser flexíveis aos 

resultados que forem sendo obtidos. 

A escolha dos locais de monitorização da qualidade da água teve em consideração o local de implantação 

do projecto e o possível raio de acção dos impactes nesta componente. Neste sentido, a recolha de 

amostras deverá então abranger na fase de exploração, pelo menos, os seguintes locais:  

Ag1. Interior da zona da bacia de estacionamento do ancoradouro; 

Ag2. Margem direita do rio Guadiana – a montante do local de implantação do projecto; 

Ag3. Margem direita do rio Guadiana – a jusante do local de implantação do projecto. 

Os pontos de amostragem localizam-se nas áreas consideradas importantes para o estudo da qualidade 

da água no interior do ancoradouro e para a determinação da dispersão de poluentes fora da zona de 

implantação do projecto, tendo em conta a influência das marés. 

Na campanha de pré-construção deve logicamente considerar-se apenas os pontos Ag 2 e Ag3.   

A campanha inicial deve, se possível, compreender dois momentos de recolha distintos abrangendo o 

período seco e o período húmido, sendo suficiente a realização de uma recolha em cada uma delas. 

Durante a fase de exploração do ancoradouro, as campanhas de amostragem deverão abranger a variação 

sazonal na utilização do ancoradouro (que se presume mais intensa na época estival) e também  a 

variação anual em termos de escoamento e capacidade de diluição do rio, nomeadamente o semestre seco 

e o semestre húmido. Assim, durante a fase de exploração deverão ser realizadas, anualmente, 3 (três) 

campanhas de recolha de amostras de água, com a seguinte frequência de amostragem: 

• 2 (duas) recolhas no semestre seco (Maio a Outubro), de modo a avaliar as condições de 

Verão (que coincidem também com a maior utilização do ancoradouro); 
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• 1 (uma) recolha no resto do ano (semestre húmido – Outubro a Abril), de forma a avaliar as 

condições de Inverno; 

As recolhas devem de preferência ser efectuadas no mesmo estado de maré, devendo este facto ser 

devidamente anotado na ficha de identificação da amostra, para referência futura.  

As recolhas devem ser efectuadas na camada superficial da coluna de água.  

 

7.2.4. Técnicas, métodos de análise e equipamentos necessários 

As técnicas, métodos e equipamentos de recolha e análise devem assegurar o cumprimento das normas 

técnicas definidas da legislação em vigor nestes domínios (nomeadamente no Decreto-lei n.º 236/98 de 1 

de Agosto) e a validade dos resultados obtidos. Na ausência de especificações na legislação vigente nesta 

matéria, podem ser utilizados processos alternativos, desde que sejam respeitadas as normas de boa 

prática e se utilizem métodos standard reconhecidos por normas específicas nacionais e/ou 

internacionais. 

As recolhas de água a efectuar na margem direita do rio Guadiana próximo do local de implantação do 

futuro ancoradouro e na bacia de estacionamento, deverão ser feitas com o recurso a um amostrador que 

permita a recolha de amostras ao longo da coluna de água, em função da profundidade. 

As recolhas de amostras de água nos diferentes locais devem ser realizadas no mesmo dia e, se possível, 

nas mesmas condições de maré. Durante as campanhas devem ser descritas as condições de maré, de 

escoamento, meteorológicas, fontes de poluição, entre outras consideradas relevantes para um correcto 

enquadramento e interpretação dos resultados. 

Deve ser recolhida uma quantidade de amostra suficiente para o objectivo em vista, designadamente 

cerca de 1 a 2 litros de água. As amostras devem ser acondicionadas em vasilhame adequado (PVC ou 

vidro), devidamente catalogadas com a designação da estação e profundidade de recolha. Devem ser 

conservadas a uma temperatura próxima de 4oC e transportadas o mais rapidamente possível para o 

laboratório de análises. 

As análises devem ser efectuadas por um laboratório acreditado pelo Sistema Português de Qualidade. 
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7.2.5. Tratamento de dados e discussão dos resultados 

Os resultados obtidos devem ser analisados à luz da legislação em vigor na matéria, mais concretamente o 

Decreto-Lei n.º236/98, de 1 de Agosto, no caso específico da qualidade da água, tendo em consideração 

os usos actuais ou previstos dos recursos amostrados. Poderá também ser efectuada uma comparação 

com normas internacionais ou casos de estudo semelhantes, bem como com dados históricos 

eventualmente existentes para a área de intervenção e zona envolvente. 

Deverá ser executada uma análise estatística dos resultados obtidos e discutida a sua variação temporal e 

espacial, tentando estabelecer relações causa-efeito com as actividades desenvolvidas na fase de 

exploração do ancoradouro, nomeadamente o abastecimento de combustíveis. 

 

7.2.6. Medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência da 
monitorização 

Na eventualidade de se obterem resultados que indiciem a ocorrência de impactes negativos significativos 

na qualidade da água, consequentes das actividades relacionadas com o projecto, poder-se-á justificar a 

adopção, durante a fase de exploração, de algumas medidas de gestão ambiental, tais como: 

• Exercer um maior controlo nas condições de abastecimento de combustível às embarcações, 

instalando sistemas de segurança mais sofisticados que permitam recolha de escorrências e 

pequenos derrames e encaminhamento para destino final adequado; 

• Fazer uma maior fiscalização da manipulação de substâncias potencialmente contaminantes 

na frente marítima do ancoradouro; 

• Restringir a utilização de óleos não biodegradáveis nos motores das embarcações; 

• Sensibilizar os utilizadores do porto para boas práticas ambientais na gestão de resíduos 

sólidos e águas residuais. 

 

7.2.7. Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a 
decisão sobre a revisão do programa de monitorização 

Inicialmente deverá ser efectuado um relatório único correspondente à fase de pré-construção que deverá 

estar concluído antes do início da fase de exploração. 
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A periodicidade dos relatórios de monitorização na fase de exploração deverá ser semestral no primeiro 

ano de monitorização. Nos anos seguintes o relatório de monitorização deverá ter uma frequência anual, 

durante um período de três anos, que se julga ser o essencial para avaliar a qualidade de água da área de 

intervenção. 

Nos relatórios de monitorização deverão constar os pontos de recolha efectuados, a metodologia 

utilizada, bem como as condições de amostragem e a discussão dos resultados obtidos. Deverá ser 

fornecida uma cópia à autoridade de AIA de todos os relatórios referidos anteriormente. 

Em função dos resultados obtidos deverá ser possível caracterizar o desempenho ambiental das medidas 

ambientais propostas. Nos casos em que a monitorização efectuada conclua pela necessidade de reforçar 

estas medidas deverá agir-se em conformidade. 

Os locais e periodicidade de amostragem, bem como os parâmetros a analisar devem manter-se 

constantes de modo a permitirem a comparação de resultados, com a salvaguarda da inclusão de 

quaisquer novos elementos determinados pela evolução da situação. 

A revisão do programa de monitorização poderá obedecer aos seguintes critérios, sem prejuízo de outros 

que se revelem pertinentes durante o decorrer da monitorização: 

• Detecção de impactes negativos significativos sobre a qualidade da água directamente 

imputáveis à exploração do projecto, devendo agir-se no sentido de aumentar o esforço de 

amostragem; 

• Os resultados obtidos comprovam a inexistência de impactes negativos ou, por outro lado, 

não são conclusivos, podendo neste caso anular-se ou reequacionar-se o número de 

amostras e tipo de parâmetros propostos. 

De qualquer modo propõe-se uma revisão geral do plano de monitorização três anos após o início da fase 

de exploração, de modo a reavaliar as condições de amostragem face ao manancial de dados recolhidos, 

que devem ser compilados num relatório global. As iniciativas de revisão devem ser expostas à autoridade 

de AIA para obtenção de parecer favorável. 
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8. Avaliação global e comparação de alternativas 

8.1. Introdução e metodologia 

Um dos objectivos principais do presente estudo é o de contribuir para a tomada de decisão acerca da 

alternativa ambientalmente mais favorável para a concretização do projecto, incluindo a alternativa zero, 

ou seja, a não intervenção.  

Para tal a avaliação de impactes foi desenvolvida desde logo numa base comparativa, existindo um 

capítulo de síntese no final de cada descritor analisado.  

No presente capítulo expõem-se assim de uma forma mais abrangente as principais conclusões 

alcançadas sectorialmente, de forma a obter uma visão de conjunto e tentar seleccionar a alternativa mais 

favorável. 

As diferenças entre as alternativas encontram-se detalhadamente definidas no capítulo 3, sendo que no 

presente caso diferem apenas na dimensão da bacia e na capacidade de estacionamento. 

A metodologia adoptada consistiu numa primeira fase na elaboração de uma matriz de impactes globais 

do projecto (Quadro 8.2.1), considerando a minimização/potenciação conseguida com as medidas 

ambientais e de monitorização recomendadas ao longo dos capítulos 6 e 7. 

A avaliação é apresentada na forma de uma matriz de dupla entrada, relacionando as principais acções ou 

grupos de acções de projecto com os descritores ambientais susceptíveis de serem afectados. Deste 

modo, o principal interesse deste formato reside na possibilidade de apresentação simultânea da 

informação relativa a todas as variáveis envolvidas, permitindo uma fácil leitura e cruzamento de dados.  

A matriz apresentada no Quadro 8.2.1. compreende no eixo horizontal as acções de projecto relevantes na 

produção de impactes ambientais, divididas de acordo com a fase em que ocorrem (construção ou 

exploração), e no eixo vertical os diversos descritores ambientais. No essencial pretende-se representar o 

sentido valorativo, o significado e a permanência no tempo (temporários/permanentes) dos impactes 

ambientais identificados. 

Salienta-se que os resultados expostos na matriz contemplam já as possibilidades de 

mitigação/potenciação identificadas, correspondendo assim, grosso modo, aos impactes residuais. Deve 

ressalvar-se porém que este procedimento envolve sempre alguma incerteza, uma vez que no caso de 
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determinadas medidas, tanto de minimização como de potenciação, é muito difícil precisar a sua eficácia, 

dado que dependem de múltiplos factores que podem revelar uma grande variabilidade. Mesmo a 

resposta dos factores ambientais onde se prevêem possíveis alterações não é um processo linear, em 

especial no caso das comunidades biológicas, introduzindo assim um factor adicional de complexidade. 

Com base nestas limitações intrínsecas, as matrizes devem ser essencialmente encaradas a título 

indicativo, procurando retractar o saldo líquido aproximado do projecto em termos de impactes residuais. 

As interacções entre os dois eixos da matriz são representadas através das relações qualitativas, sendo 

utilizados os seguintes indicadores: 

• Sentido valorativo 

Impactes Positivos (sinal +) 

Impactes Negativos (sinal -) 

• Significância  

0 – Nulo ou insignificante 

1 – Reduzida                        

2 – Moderada 

3 – Elevada 

• Duração 

T – impacte temporário 

P – impacte permanente 

Os critérios avaliativos acima expostos consideram-se suficientes para permitir uma compreensão 

genérica sobre a afectação da área de estudo por parte do projecto, não se tendo optado por adicionar 

mais informação à matriz de modo a manter a sua leitura o mais simples possível. Assim, se se pretender 

informação adicional sobre os impactes identificados, deverá consultar-se o capítulo 5. 

Recorreu-se a um esquema de cores de modo a permitir uma percepção mais imediata do quadro geral do 

grau de significado dos impactes. De modo a diferenciar os aspectos positivos dos negativos, estes 

últimos foram destacados através da utilização adicional de um padrão. 
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Após esta fase inicial, que funciona essencialmente como uma síntese, procedeu-se numa segunda fase a 

uma avaliação comparativa de cariz qualitativo (Quadro 8.3.1), evidenciando-se o posicionamento de cada 

uma das alternativas relativamente a determinado descritor, numa perspectiva de mais favorável ou 

menos favorável. Adoptou-se para o efeito a seguinte escala indicativa: 

• 3 – Claramente mais favorável 

• 2 – Mais favorável   

• 1 – Ligeiramente mais favorável 

• 0 – Indiferente 

 

8.2. Avaliação global  

Na sequência da análise desenvolvida, as acções ou grupos de acções do projecto a incluir no eixo vertical 

da matriz reportam-se às fases de construção e exploração, conforme descrito no capítulo 3 (Descrição do 

Projecto). Por se tratar de uma fase muito pouco definida, o que limita significativamente a avaliação de 

impactes, não foi considerado relevante a inclusão da fase de desactivação do projecto na matriz, embora 

tivesse sido avaliada no capítulo 5.  

Deste modo, foram consideradas as seguintes agregações: 

Fase de Construção:  

• Instalação e funcionamento do estaleiro (compreende a limpeza e regularização do terreno e 

a eventual abertura de acessos, a construção do estaleiro e a operação geral do mesmo – 

efluentes, resíduos, ruído, circulação de maquinaria e pessoas, etc.); 

• Escavação da bacia de estacionamento (inclui a desmatação e limpeza prévia do terreno, 

movimentação de maquinaria em geral e a condução das terras a destino final); 

• Dragagem da bacia de manobra (dragagem, descarga e transporte de dragados para destino 

final em meio terrestre); 

• Construção das restantes componentes do ancoradouro (retenção marginal e outras obras 

de regularização da bacia, quebramar flutuante e acessórios de cais, redes técnicas e de 

abastecimento, projectos associados  – envolve a movimentação de pessoas e maquinaria 

em geral). 
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Fase de Exploração: 

• Funcionamento geral 

- “Presença física” do empreendimento; 

- Trabalhos de rotina, como sejam limpezas, recolha de resíduos sólidos domésticos, etc.; 

- Abastecimento de combustível às embarcações; 

- Circulação e estacionamento das embarcações; 

• Actividades de manutenção 

- Dragagens de manutenção; 

- Outras obras de manutenção das infra-estruturas (reparações da retenção marginal, 

passadiços etc.). 

Apresenta-se de seguida a matriz síntese de impactes residuais do projecto. 
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Quadro 8.2.1 – Matriz síntese de impactes ambientais residuais (alternativas 1 e 2) 

DESCRITORES AMBIENTAIS 

ACÇÕES DE PROJECTO POTENCIALMENTE GERADORAS DE ALTERAÇÕES 

FASE DE CONSTRUÇÃO FASE DE EXPLORAÇÃO 

Instalação e 
funcionamento 

do estaleiro  

Escavação da 
bacia de 

estacionamento 

Dragagem da 
bacia de manobra 

Construção dos 
restantes 

componentes do 
projecto 

Funcionamento 
geral 

Actividades de 
manutenção 

Geologia, geomorfologia, geotecnia e 
hidrogeologia 

0 -1 P 0 0 0 -1 T 

Solos -1 T -1 P n/a -1 P 0 0 

Hidrodinâmica e hidráulica fluvial  n/a 0 -1 T n/a 0 0 

Qualidade da água  0 -1 T -1 T -1 T -1 P -1 T 

Qualidade do ar 0 -1 T 0 -1 T -1 P 0 

Ambiente sonoro 0 0 0 -1 T -1 P 0 

Ecologia, flora e fauna -1 T -1 T/P -2 P -1 T/P -1 P -1 P 

Paisagem 0 -1/-2 T/P 0 -1 T +1 P 0 

Ordenamento do território 0 -1 T/P -1 T -1 T/P +2 P -1 T 

Património  0 0#  0 0 

Sócio-economia  

(Actividades económicas e 
criação de emprego) +1/2* T +2* P +1 T 

(Afectação das 
populações) 0 -1 T 0 -1 T 0 0 

 Impacte Negativo (sinal – )           SIGNIFICADO DO IMPACTE:    0 – nulo ou sem significado    1 – pouco significativo            2 –  significativo           3 – muito significativo 3 – muito significativo  
            
       T – impacte temporário     P – impacte permanente      
 Impacte Positivo (sinal  + )            

                    * – Impactes de carácter cumulativo    # - Avaliação baseada na probabilidade de ocorrência de acordo com a prospecção efectuada e considerando a 
implementação de um Programa de Acompanhamento Arqueológico durante a fase de obra, conforme recomendado  
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A principal ideia de base a reter após observação da matriz acima apresentada é de que as diferenças 

existentes entre as duas alternativas não são suficientemente relevantes para motivar a alteração do 

significado dos impactes identificados, razão pela qual se apresentou uma só matriz. Há no entanto 

diferenças de pormenor, realçadas ao longo do capítulo 5, que serão analisadas mais adiante. 

Como se pode também observar na matriz, a maioria dos impactes negativos prende-se com as acções 

temporárias associadas à fase de construção, não indo para além de um nível de significância moderada, e 

apenas no caso de dois dos descritores analisados (ecologia e paisagem).  

Para este cenário em muito contribui a dimensão relativamente reduzida do projecto, o facto de se situar 

numa zona afastada de povoações e, sobretudo, o facto de se tratar de uma infra-estrutura destinada 

apenas ao estacionamento de embarcações, não estando prevista a existência de estruturas e serviços de 

apoio complementares, nomeadamente meios de alagem de embarcações, oficinas de reparação, etc. 

A classificação de impactes na ecologia, para a fase de construção, deriva sobretudo da eliminação da 

faixa de sapal existente que, embora tenha bastante representatividade na envolvente, detém grande 

interesse conservacionista intrínseco, em especial considerando que a zona se integra numa área 

classificada ao abrigo da Directiva Habitats. A magnitude desta afectação é no entanto bastante reduzida, 

bem como a sua importância para os valores faunísticos locais. Os efeitos sobre a integridade do SIC 

“Guadiana” e sobre a funcionalidade ecológica do corredor definido pelo rio Guadiana e envolvente são 

pouco significativos, como comprovaram os estudos detalhados desenvolvidos no âmbito do descritor 

ecologia. 

Durante a fase de construção assistir-se-á também a uma transformação significativa do uso do solo e da 

“imagem” actual da zona, sobretudo durante a fase de escavação, o que se traduz em impactes negativos 

pouco significativos a significativos sobre a paisagem local. Verifica-se porém que o sentido valorativo 

destas afectações se inverte na fase de exploração (positivos, embora pouco significativos), devido à 

constituição de uma nova dinâmica “visual” da zona, associada ao empreendimento turístico como um 

todo, e tendo em conta o usufruto do local em termos paisagísticos que o projecto permitirá. 

Os impactes positivos da fase de construção relacionam-se com a criação directa e indirecta de emprego e 

desenvolvimento das actividades económicas paralelas (restauração, alojamento, fornecimento de 

materiais de construção, etc.) e foram considerados pouco significativos, face à envergadura da obra, e 

temporários. Contudo, se a empreitada de construção ocorrer em simultâneo com as das restantes 

componentes do empreendimento esperam-se impactes positivos claramente significativos neste domínio, 

em especial se se criarem condições para a contratação de mão-de-obra local, conforme recomendado.  
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Será no entanto na fase de exploração que se evidenciarão os principais impactes positivos permanentes 

do projecto, sobretudo na componente sócio-económica, que se estimam significativos.  

Evidentemente que esta avaliação contempla os sinergismos e efeitos cumulativos entre o projecto e o 

empreendimento “Almada de Ouro – Golf & Country Club”, para o qual o ancoradouro constitui uma peça 

importante do ponto de vista da atractividade global da oferta turística. Para além disso contribuirá para a 

colmatação das carências actuais em infra-estruturas náuticas no concelho de Castro Marim. Esta nova 

infra-estrutura estará acessível ao público em geral, factor que contribuirá para o seu melhor 

aproveitamento e rentabilização, e para a atracção de novos turistas e investidores para a região, 

promovendo o seu desenvolvimento. 

Destacam-se ainda impactes positivos no âmbito do ordenamento do território, visto o projecto consumar 

as ocupações definidas nos instrumentos de planeamento em vigor na zona (PPQC) e promover as 

potencialidades do território como área recreativa e turística de qualidade, conforme traçado nas 

estratégias de desenvolvimento local e regional. 

Quanto a impactes negativos desta fase, apesar de maioritariamente permanentes, todos foram 

considerados pouco significativos ou nulos, estando de uma forma geral relacionados com o 

funcionamento e manutenção geral da infra-estrutura, circulação de embarcações e aumento da utilização 

humana da zona, entre outros factores. 

A nível de efeitos cumulativos, e de uma forma geral, a enorme diferença na dimensão das intervenções 

(ancoradouro vs. componente imobiliária e golfe) faz com que os impactes referentes ao projecto em 

análise se diluam completamente, originando na maior parte dos casos impactes cumulativos de reduzido 

significado.  

 

8.3. Comparação de alternativas 

Como já referido um aspecto que ressalta imediatamente da análise da matriz global apresentada (Quadro 

8.2.1) é que a qualificação dos impactes ambientais das alternativas 1 e 2 é idêntica. Com efeito verifica-se 

que apesar de existirem algumas diferenças estas não são de uma forma geral suficientemente 

importantes para motivar uma alteração do significado dos impactes associados. Numa perspectiva de 

comparação é no entanto possível identificar algumas diferenças, ainda que pouco relevantes, conforme 
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exposto nas secções de “comparação de alternativas” ao longo do capítulo 5, e sintetizadas no quadro 

abaixo.  

Quadro 8.3.1 – Síntese comparativa das alternativas de projecto 

Descritores Ambientais 
Alternativas de Projecto 

Alt. 1 Alt. 2 
Geologia, geomorfologia, geotecnia e 
hidrogeologia 

0 0 

Solos 0 0 

Hidrodinâmica e hidráulica fluvial  0 0 

Qualidade da água  0 0 

Qualidade do ar 0 0 

Ambiente sonoro 0 0 

Ecologia, flora e fauna 0 0 

Paisagem 0 0 

Ordenamento do território 0 0 

Sócio-Economia  2  

Património  0 0 

0 – Indiferente      1 – Ligeiramente mais favorável       2 – Mais favorável       3 – Claramente mais favorável 

A conclusão que se pode obter pela observação do quadro acima é bastante clara, alias como já se 

anteciparia. O único elemento diferenciador das alternativas acaba por ser a componente sócio-

económica, dando vantagem à alternativa 1, embora como já referido anteriormente as diferenças 

efectivas não sejam muito importantes.  

Efectivamente, a procura previsível, não só por residentes do futuro empreendimento, como a resultante 

das funções de apoio à navegação de recreio no Guadiana, actualmente bastante incipientes, faz 

pressupor um rápido esgotamento da capacidade dimensionada. Considera-se assim que a alternativa 1, 

com uma maior capacidade de acolhimento, permitirá dar uma melhor resposta aos objectivos do 

projecto, o que se traduzirá em benefícios mais interessantes para a sócio-economia local. Desta forma, no 

balanço global a alternativa 1 será a mais favorável, não implicando por outro lado inconvenientes 

ambientais adicionais em relação à alternativa 2. 

 



 

Rs_t10005/ 01 Estudo de Impacte Ambiental do Ancoradouro “Almada de Ouro – Golf & Country Club”:    287   

                    Relatório Síntese 

9. Lacunas de conhecimento  

As lacunas de conhecimento identificadas durante a realização do presente estudo referem-se sobretudo a 

dados de base sobre a qualidade do ambiente na zona, devendo-se essencialmente à indisponibilidade 

e/ou insuficiência de informação, designadamente informação quantitativa sobre a qualidade do ar e a 

qualidade da água na zona de estudo. 

Estas lacunas não foram contudo consideradas relevantes tendo sido ultrapassadas recorrendo à análise 

pericial das fontes de poluição presentes e das características de ocupação do solo, bem como em dados 

oficiais existentes nas proximidades ou a nível regional, não se considerando assim que os elementos em 

falta tenham limitado significativamente a fiabilidade da análise de impactes e das conclusões globais 

alcançadas. 
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10. Conclusões e recomendações 

O presente Estudo de Impacte Ambiental foi desenvolvido de forma a funcionar como instrumento de 

apoio à decisão sobre a viabilidade ambiental do projecto do Ancoradouro a integrar no empreendimento 

“Almada de Ouro – Golf & Country Club”, localizado na margem direita do rio Guadiana, freguesia de 

Azinhal, concelho de Castro Marim.   

O projecto tem como objectivo promover o desenvolvimento de infra-estruturas náuticas que possibilitem 

o estacionamento das embarcações dos residentes/utentes do futuro empreendimento “Almada de Ouro 

Golf & Country Club”, bem como servir de apoio à navegação de recreio do Rio Guadiana, ficando acessível 

ao público em geral.  

O presente projecto tem vindo a ser equacionado directa ou indirectamente desde 1992, tendo sido alvo 

de sucessivas alterações (de localização e de dimensão) pelas autoridades competentes, de forma a 

compatibilizar-se com as exigências em matéria de protecção ambiental, entre outras. Este processo 

culminou na ratificação do Plano de Pormenor da Quinta das Choças (PPQC) (pela Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 87/97, de 2 de Junho, alterado entretanto pela Declaração da DGOTDU n.º 330/2003, 

publicada no DR n.º 254 II Série de 3.11.2003) que refere a presente infra-estrutura náutica na localização 

em estudo como o “local que reunia as melhores condições funcionais e ambientais para a criação de uma 

estrutura de ancoradouros e apoios complementares à navegação fluvial de embarcações de recreio” 

Pode assim concluir-se que o ancoradouro, para além de se assumir como uma componente importante 

para a valorização do empreendimento em geral, foi desde sempre contemplado nas diversas fases de 

desenvolvimento e avaliação do projecto, tendo resultado na aprovação da sua localização e 

características principais (no âmbito do PPQC, que por força do acto de ratificação altera o PDM), agora 

objecto de maior especificação no estudo prévio. Trata-se pois de concretizar uma infra-estrutura prevista 

no principal instrumento de ordenamento do território em vigor para esta zona (PPQC), cuja estratégia se 

integra nas perspectivas de desenvolvimento traçadas no âmbito local e regional, que apontam no sentido 

da dinamização da oferta turística.  

Do diagnóstico inicial efectuado ressaltam como elementos de maior interesse para a avaliação de 

impactes: 

• A área de intervenção integra-se no Sítio “Guadiana”, (PTCON0036), designado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto e posteriormente 
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reconhecido como Sítio de Interesse Comunitário (SIC) pela Portaria n.º 829/2007, de 1 de 

Agosto; 

• Existência de uma estreita faixa de sapal na área a dragar, contudo sem espécies protegidas 

ao abrigo da Directiva Habitats. Este habitat não é no entanto listado como habitat a 

proteger pelo SIC “Guadiana”; 

• Afastamento em relação a núcleos populacionais (Azinhal e Almada de Ouro, ambas a mais 

de 2 km); 

• Hipótese de aceder à área de intervenção sem atravessar as povoações mais próximas (com 

a construção da nova variante à EN122, em Azinhal); 

• Ausência de fontes significativas de poluição (atmosférica, sonora, hídrica); 

• Os sedimentos a dragar correspondem a siltes argilo-arenosos a areno-argilosos (com % de 

argila em torno dos 20%), materiais típicos do ambiente de sedimentação que caracteriza o 

troço terminal do rio Guadiana. Não apresentam contaminação química relevante. 

Na componente sócio-económica pôde concluir-se que: 

• A ocupação urbana no concelho de Castro Marim regista-se preferencialmente nas freguesias 

litorais de Castro Marim e Altura; 

• O número de habitantes tem vindo a diminuir nos últimos anos a uma taxa média anual de - 

0,26%, desde 2001; 

• A estrutura etária da população apresenta um domínio das faixas etárias mais envelhecidas 

e um número reduzidos de residentes jovens; 

• A taxa de desemprego no concelho (2009) é ligeiramente superior à média nacional; 

• A estrutura empresarial do concelho encontra-se concentrada nos sectores do comércio, 

restauração e hotelaria, construção civil, agricultura, silvicultura, caça e pesca; 

• O concelho de Castro Marim possui grandes potencialidades para o desenvolvimento do 

sector do turismo e para aposta na oferta turística de elevada qualidade, estando previstas 

para este concelho importantes intenções de investimento (por exemplo, é em Castro Marim 

que se irão localizar a maior parte dos novos campos de golfe programados para o Sotavento 

Algarvio); 

• O turismo náutico é considerado um produto turístico estratégico para Portugal, em geral, e 

para o Algarve, em particular; 

• Nos últimos anos têm-se assistido a um considerável crescimento das actividades ligadas à 

náutica de recreio em Portugal e, concretamente, na região do Algarve, o que tem levado a 

uma reconhecida carência de infra-estruturas e instalações de apoio específico às 
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actividades de náutica de recreio, particularmente de infra-estruturas que ofereçam 

adequadas condições para o abrigo das embarcações;  

• O estudo Perfil e Potencial Económico-Social do Turismo Náutico no Algarve (CCDR Algarve, 

2008) aponta, entre outras oportunidades, a construção de pequenas marinas ou portos de 

recreio em áreas ambientalmente compatíveis, nomeadamente, no rio Guadiana; 

• Ao nível do recreio náutico existem infra-estruturas desta natureza em Vila Real de Santo 

António, estando prevista a ampliação da respectiva marina. 

Também como elementos relevantes da avaliação de impactes salientam-se ainda as dimensões 

relativamente reduzidas do projecto e o facto de não estarem previstas estruturas e serviços de apoio 

característicos de instalações mais completas como sejam meios de alagem ou oficinas de reparação, bem 

como, numa perspectiva de potenciais efeitos cumulativos, o enquadramento do próprio projecto no seio 

do empreendimento global “Almada de Ouro”. 

Nestas condições, as principais conclusões alcançadas apontam de uma forma geral para impactes 

negativos muito localizados e pouco significativos, relacionados essencialmente com afectações 

temporárias da fase de construção.  

Exceptuam-se alguns impactes negativos identificados na ecologia (habitats) e na componente 

paisagística, que podem assumir um significado superior, mas não determinante. Estes derivam da 

eliminação da faixa de sapal existente, devido ao seu valor conservacionista intrínseco como habitat (dado 

que não compreendem espécies protegidas ou prioritárias), e da alteração da paisagem do pequeno vale 

onde se encaixará o ancoradouro.  

Os efeitos sobre a integridade do SIC “Guadiana” e sobre a funcionalidade ecológica do corredor definido 

pelo rio Guadiana e envolvente, aspectos-chave para a decisão, serão no entanto pouco significativos, 

como comprovaram os estudos detalhados desenvolvidos no âmbito do descritor ecologia. 

Verifica-se também que o impacte referido na paisagem local tenderá a inverter o seu sentido valorativo 

(para positivo) após a conclusão da obra, devido à integração do projecto na nova “imagem” do território 

operada pelo empreendimento turístico no seu todo.   

Os principais impactes positivos distribuem-se entre a sócio-economia e o ordenamento do território, com 

especial ênfase, como seria de esperar, na primeira componente. Os benefícios mais importantes 

manifestam-se desde logo na fase de construção pela criação, embora temporária, de postos de trabalho e 

pela dinamização geral das actividades económicas correlacionadas (construção, fornecimento de bens e 
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serviços, restauração, etc.). Há nesta fase a destacar efeitos cumulativos entre o projecto e as restantes 

componentes do empreendimento (pressupondo a ocorrência de sobreposição, total ou parcial, entre 

empreitadas) que por certo farão aumentar o grau de significado dos impactes positivos associados.   

Os aspectos positivos adquirem porém a sua expressão máxima na fase de exploração, tanto ao nível do 

emprego directo e indirecto gerado pelo funcionamento do ancoradouro como pelo desenvolvimento 

indirecto das actividades económicas da região, em especial as do sector do comércio e serviços. Estes 

aspectos são especialmente favorecidos pela integração do ancoradouro num empreendimento com 

ampla oferta turística, complementando-o com uma infra-estrutura de reconhecido interesse e procura na 

região e de que o concelho é actualmente deficitário.   

Foi recomendada uma extensa lista de medidas destinadas a minimizar, prevenir ou compensar as 

afectações previstas e maximizar os principais benefícios do projecto. Neste contexto destaca-se a 

proposta de elaboração de um projecto de requalificação e preservação dos habitats ribeirinhos existentes 

na faixa de domínio público hídrico, como forma de compensar a pequena perda de habitat em virtude da 

implantação do porto. 

Foi também recomendado um plano de monitorização dirigido à qualidade da água na fase de exploração, 

de forma a acompanhar a evolução ambiental da zona nos primeiros anos do projecto e corrigir eventuais 

factores de degradação em caso de necessidade.  

Considera-se assim que se implementadas as medidas propostas o saldo do projecto será globalmente 

positivo quando comparado com a ausência de intervenção. De facto, não se perspectivando outras 

iniciativas ou projectos para a zona envolvente que não passem pelo aproveitamento turístico da zona, 

conforme previsto no Plano de Pormenor da Quinta das Choças, caso não se implementasse o 

ancoradouro manter-se-ia apenas uma pequena fracção de território descontextualizada da envolvente 

turística, não se obtendo com isso vantagens ambientais relevantes, nomeadamente para a integridade do 

SIC “Guadiana” e para as funções de corredor ecológico do rio Guadiana.  

Neste contexto, e passando à comparação das duas alternativas estudadas, concluiu-se na generalidade 

dos descritores que as diferenças entras ambas não determinavam impactes ambientais de significado 

distinto, mesmo nos descritores mais críticos como a ecologia. Contudo, mesmo não existindo argumentos 

comparativos suficientemente fortes em favor de qualquer das alternativas estudadas, considera-se que 

as ligeiras diferenças existentes fazem pender a recomendação para a alternativa 1, essencialmente pela 

maior garantia que pode dar ao nível da potenciação dos impactes positivos na sócio-economia. Com 

efeito, a procura previsível, não só por residentes do futuro empreendimento, como a resultante das 
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funções de apoio à navegação de recreio no Guadiana, actualmente bastante incipientes, faz pressupor 

um rápido esgotamento da capacidade dimensionada. No balanço global, a alternativa 1, com maior 

capacidade de acolhimento, será assim a mais favorável, não implicando inconvenientes ambientais 

adicionais em relação à alternativa 2. 

Reste referir que para o bom desempenho ambiental do projecto será fundamental implementar as 

medidas ambientais recomendadas para as fases de construção e exploração e actuar sempre que 

possível preventivamente. De forma a garantir um acompanhamento eficaz do projecto nesta matéria 

recomenda-se a implementação de um sistema de gestão ambiental, se possível conjuntamente com o 

empreendimento.  

Por último, acrescente-se que apesar das lacunas de conhecimento encontradas, os trabalhos 

desenvolvidos consideram-se suficientemente aprofundados e precisos de modo a servir de base à 

discussão e à tomada de decisão sobre o projecto, por parte das autoridades de ambiente competentes 

para o efeito. 
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