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1. Introdução 

1.1. Nota introdutória 

O presente documento constitui o Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental Estudo de Impacte Ambiental Estudo de Impacte Ambiental Estudo de Impacte Ambiental (EIA) (EIA) (EIA) (EIA) do Projecto de do Projecto de do Projecto de do Projecto de 

Execução da Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de OlhãoExecução da Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de OlhãoExecução da Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de OlhãoExecução da Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de Olhão, que visa implementar uma zona 

para acomodação das embarcações de pesca artesanal, a Leste da entrada do Porto de Pesca de Olhão, no 

âmbito das intervenções de Requalificação Ambiental daquele Porto. 

A realização do presente EIA decorre da alínea e) do n.º 10 (Projectos de infra-estruturas) do anexo II do 

DecretoDecretoDecretoDecreto----Lei n.º 69/2000Lei n.º 69/2000Lei n.º 69/2000Lei n.º 69/2000,,,,    de 3 de Maiode 3 de Maiode 3 de Maiode 3 de Maio (alterado pelos Decretos-Lei n.º 74/2001, de 26 de Fevereiro e n.º 

69/2003, de 10 de Abril e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro), referente à 

construção de estradas, portos e instalações portuárias, incluindo portos de pesca (não incluídos no anexo 

I), aplicando-se o caso específico em que o projecto incide sobre áreas sensíveis e que inclui, portanto, 

todos os portos e instalações portuárias. 

Tendo em consideração a integração do projecto em áreas classificadas ao abrigo das Directivas Aves e Directivas Aves e Directivas Aves e Directivas Aves e 

HabitatsHabitatsHabitatsHabitats, o presente EIA tem em conta as disposições destes diplomas (Directivas Comunitárias 

79/409/CEE e 92/43/CEE), bem como as da legislação que procede à sua transposição para o direito 

interno, nomeadamente o 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. O EIA considera ainda as orientações incluídas no Plano Plano Plano Plano 

Sectorial da Rede Natura 2000Sectorial da Rede Natura 2000Sectorial da Rede Natura 2000Sectorial da Rede Natura 2000 (ICN, 2006) e no Plano de Ordenamento da Orla Costeira Plano de Ordenamento da Orla Costeira Plano de Ordenamento da Orla Costeira Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) (POOC) (POOC) (POOC) Vilamoura Vilamoura Vilamoura Vilamoura 

––––    Vila Real de Santo AntónioVila Real de Santo AntónioVila Real de Santo AntónioVila Real de Santo António (ICN, 2005a), aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 

103/2005, de 27 de Junho. 

O presente EIA obedeceu ainda assim a uma metodologia geralmetodologia geralmetodologia geralmetodologia geral consonante com a legislação vigente na 

matéria, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (e posteriores alterações), que 

estabelece o regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) dos projectos públicos e privados 

susceptíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente, e a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, que 

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

Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) e dos Relatórios de Monitorização (RM), sendo 

o diploma fundamental na orientação da estrutura e conteúdo do EIA. 

O presente documento (Relatório Síntese) inclui um capítulo introdutório (Capítulo 1), os objectivos e 

justificação do projecto (Capítulo 2), a descrição do projecto (Capítulo 3), a caracterização da situação 

ambiental de referência (Capítulo 4), a avaliação dos impactes ambientais do projecto (Capítulo 5), as 
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medidas ambientais (Capítulo 6), o programa de monitorização (Capítulo 7), a avaliação global do projecto 

(Capítulo 8), as lacunas técnicas ou de conhecimento identificadas (Capítulo 9) e, finalmente, as 

conclusões do EIA (Capítulo 10). 

 

1.2. Identificação do projecto, do proponente e da entidade 
licenciadora 

O projectoprojectoprojectoprojecto da Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de Olhão, avaliado no presente EIA na fase de 

Projecto de Execução, insere-se na zona Leste da entrada do Porto de Pesca de Olhão. Dada a importância 

que a pesca artesanal possui no modelo de desenvolvimento regional e local e as dificuldades 

operacionais que a situação actualmente existente coloca ao exercício da actividade, o projecto visa criar 

um local definitivo para as embarcações de pesca artesanal, com boas condições operacionais, integrado 

no porto de pesca de Olhão. As contrariedades que a actividade da pesca artesanal enfrenta actualmente 

prendem-se com o distanciamento entre a actual área de estacionamento de embarcações (junto ao Cais 

T, do lado Oeste da embocadura do porto de pesca) e os apoios terrestres existentes (mais a Poente, na 

frente ribeirinha, onde actualmente se localiza o porto de recreio de Olhão), apoios esses que consistem 

num conjunto de barracas de madeira para armazenamento de aprestos, sem infra-estruturas básicas. A 

implementação deste projecto abrirá caminho à requalificação da envolvente do porto de recreio, por 

parte da Câmara de Olhão. 

Deste modo, prevê-se que o projecto, desenvolvido pela Proman – Centro de Estudos e Projectos, S.A. –, 

venha a ocupar o espaço actualmente livre entre a ponte-cais existente a Leste da entrada do Porto de 

Pesca e a vedação portuária que limita o porto a sotavento. Inclui 314 postos de acostagem flutuantes 

para embarcações dos tipos I, II e III, infra-estruturas terrestres de apoio – 154 armazéns de aprestos, 

balneários, edifício lavadouro, zona de estendal de redes, zona de estacionamento de embarcações em 

terra e novas redes de infra-estruturas –, uma rampa de varagem e a recuperação da retenção marginal na 

entrada Nascente do porto de pesca de Olhão. 

O proponenteproponenteproponenteproponente do projecto é o Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM) – Delegação do Sul, 

entidade com jurisdição sobre toda a área portuária do concelho de Olhão. À luz do Decreto-Lei n.º 

257/2002, de 22 de Novembro, diploma que cria e estabelece o regime de jurídico do IPTM, as atribuições 

deste instituto incluem a concepção de planos e projectos de infra-estruturas portuárias, bem como 

analisar e programar a execução de planos de investimento público e privado nas áreas de interesse 

portuário (artigo 4.º, n.º 1, alínea c)). No âmbito da administração dos portos, as atribuições do IPTM 
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compreendem a construção, aquisição, conservação e fiscalização das obras marítimas e terrestres e do 

equipamento flutuante e terrestre dos portos, bem como a conservação dos seus fundos e acessos (artigo 

4.º, n.º 2, alínea e)). 

Segundo o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro (artigo 7.º, n.º 1, alínea d)), estão isentas de licençaisentas de licençaisentas de licençaisentas de licença 

ou autorização “as obras de edificação ou demolição promovidas por entidades públicas que tenham por 

atribuições específicas a administração das áreas portuárias ou do domínio público ferroviário ou 

aeroportuário, quando realizadas na respectiva área de jurisdição e directamente relacionadas com a 

prossecução daquelas atribuições”. Deste modo, o IPTM pode conceder licenças para a execução destas 

obras, embora tal não dispense a obtenção de parecer da respectiva Câmara Municipal relativamente à 

concessão de licenças para execução de obras, nos termos da legislação aplicável (Decreto-Lei n.º 

257/2002, artigo 7.º, n.os 1 e 2). 

Adicionalmente, a fracção do projecto incidente sobre área molhada situa-se no Parque Natural da Ria 

Formosa (PNRF), sendo aplicável o regime de licenciamento previsto no Decreto-Lei n.º 373/87 de 9 de 

Dezembro, diploma que cria esta área protegida. Nos termos do n.º 7 do artigo 9.º do referido diploma, o 

Director do Parque remeterá obrigatoriamente ao IIIInstituto de Conservação da Natureza nstituto de Conservação da Natureza nstituto de Conservação da Natureza nstituto de Conservação da Natureza (ICNB, ex-

SNPRCN) os projectos que, em razão da complexidade ou relevância em termos de impacte ambiental, 

exijam um estudo mais aprofundado, devendo a decisão, nestes casos, ser tomada pelo Presidente deste 

Instituto. Os pedidos de autorização ao abrigo do n.º 7 do artigo 9.º serão obrigatoriamente instruídos por 

estudos de impacte ambiental, sempre que os projectos sujeitos a licenciamento digam respeito às 

actividades indicadas no n.º 1 do artigo 10.º, das quais se destacam os portos. 

 

1.3. Identificação da equipa responsável pelo EIA 

A entidade responsável pelo Estudo de Impacte Ambiental é a NEMUS – Gestão e Requalificação 

Ambiental, Lda., sendo a equipa técnica coordenada pelo Dr. Pedro Bettencourt Correia. A elaboração do 

do EIA decorreu entre Novembro de 2007 e Abril de 2008. 

Técnico Formação Académica Função na Equipa 

Pedro Bettencourt Geólogo; Especialista em Geologia Marinha 
Direcção e coordenação geral de 

projecto 

Maria Grade 
Engenheira do Ambiente; Mestre em 

Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 
Coordenação adjunta 

Cláudia Fulgêncio Engenheira do Ambiente Gestora da Qualidade 
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Técnico Formação Académica Função na Equipa 

Sónia Alcobia Geóloga 

Topo-hidrografia, geologia e 

geomorfologia; Hidrodinâmica; 

Qualidade dos sedimentos 

Ana Cristina Marques 
Engenheira do Ambiente; Master of Science 

in Environmental Engineering and Science 

Qualidade da água; Qualidade do 

ambiente (Qualidade do ar; Gestão 

de resíduos, abastecimento de água 

e saneamento; Ambiente sonoro); 

Uso do solo e ordenamento do 

território 

Gisela Sousa Bióloga Ecologia, flora e fauna 

Gonçalo Pereira Arquitecto Paisagista Paisagem 

Pedro Afonso Fernandes 
Economista; Mestre em Planeamento 

Regional e Urbano e em Economia 
Sócio-economia 

Sofia Gomes Arqueóloga Património histórico-cultural 

Gonçalo Dumas Técnico de SIG Cartografia e SIG 

 

1.4. Antecedentes do EIA 

A realização do presente Estudo de Impacte Ambiental foi precedida de várias iniciativas por parte do IPTM 

junto de entidades com responsabilidades em matéria de conservação da natureza, tal como se descreve 

seguidamente. 

Uma vez que a área de intervenção intersecta parcialmente uma área de Rede Natura 2000 e o PNRF, o 

IPTM solicitou parecer a esta entidade sobre o Projecto de Execução em estudo, bem como sobre uma 

eventual isenção do mesmo de um procedimento de AIA. 

O PNRF emitiu parecer desfavorável ao projecto, alegando que a área onde se pretende construir o porto 

se encontra classificada, ao abrigo do Decreto Regulamentar n.º 2/91, de 24 de Janeiro como “zona de uso 

restrito dos recursos naturais”, onde é proibida a instalação de qualquer tipo de construção, infra-

estrutura ou equipamento. Mais refere, que a área molhada da zona proposta para a área de expansão da 

pesca artesanal é classificada como “espaço lagunar de uso restrito” pelo POOC Vilamoura – Vila Real de 

Santo António, sendo interdita a instalação de qualquer infra-estrutura ou equipamento. O PNRF remete 

finalmente a apreciação relativa ao pedido de isenção de procedimento de AIA para a entidade 

competente, neste caso a Agência Portuguesa do Ambiente (ex-Instituto do Ambiente). 
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Com vista a dar seguimento ao processo, o IPTM solicitou então ao ex-Instituto do Ambiente a dispensa do 

procedimento de AIA, ao abrigo do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (e posteriores 

alterações), justificando o pedido com o facto de não ser expectável que o projecto viesse a produzir 

impactes significativos no ambiente. 

O Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente indeferiu o pedido de dispensa de procedimento de AIA 

do projecto da área de expansão da pesca artesanal do porto de pesca de Olhão devido à sua localização 

numa zona sensível (Rede Natura 2000), pelas características do projecto – que se encontra abrangido 

pela alínea e) do n.º 10 do anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, e posteriores alterações – e 

pelo facto de o IPTM não ter invocado e fundamentado qualquer circunstância excepcional, conforme 

previsto no n.º 1 do artigo 3.º do mesmo diploma, na sua actual redacção. 

 

1.5. Âmbito e objectivos do EIA 

O âmbitoâmbitoâmbitoâmbito do EIA corresponde às intervenções necessárias à implementação do projecto, em meio terrestre 

e em meio aquático. 

Neste contexto, o EIA, que se reporta às etapas de construção, exploração e eventual desactivação, da 

Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de Olhão, tem como objectivosobjectivosobjectivosobjectivos principais: 

• identificar e avaliar antecipadamente os impactes e riscos que poderão vir a ser gerados 

pelas infra-estruturas a implementar e pelas operações necessárias a essa implantação, 

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; 

• indicar os métodos globalmente mais favoráveis para a implantação das estruturas e 

subsequente exploração, em função de critérios ambientais e operacionais; 

• indicar directrizes e recomendações a integrar na concretização do projecto e definir as 

medidas de mitigação que permitam a minimização e/ou compensação dos impactes 

negativos significativos eventualmente identificados e que não possam ser evitados, bem 

como a potenciação dos impactes positivos do projecto; 

• procurar satisfazer as exigências legais estabelecidas, entre as quais se encontra o processo 

de aprovação do projecto pelo Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional. 
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A um nível mais específico, o EIA identifica e avalia a importância dos impactes ambientais decorrentes 

das intervenções inerentes ao projecto, nomeadamente: 

• dragagens necessárias para assegurar a navegabilidade, em segurança, na bacia de abrigo e 

estacionamento das embarcações (de que deverão resultar cerca de 15 000 m3 de 

sedimentos); 

• construção/implementação das infra-estruturas previstas no projecto, nomeadamente as 

infra-estruturas terrestres e as estruturas flutuantes (quebra-mares e passadiços); 

• funcionamento e manutenção da área de expansão da pesca artesanal (dragagens de 

manutenção, manutenção geral das infra-estruturas, tráfego de embarcações, entre outros). 

Quer a caracterização da situação ambiental de referência, quer a avaliação de impactes ambientais, 

reportam-se a todos os descritores ambientais susceptíveis de serem alterados pelas intervenções 

constantes do projecto. Deste modo, são abordados os seguintes descritores: 

• topo-hidrografia, geologia e geomorfologia; 

• hidrodinâmica; 

• qualidade da água e dos sedimentos; 

• qualidade do ambiente (abrangendo a qualidade do ar, a gestão de resíduos, abastecimento 

de água e saneamento e o ambiente sonoro); 

• ecologia, flora e fauna; 

• uso do solo e ordenamento do território; 

• paisagem; 

• sócio-economia; 

• património histórico-cultural. 

 

1.6. Metodologia 

O presente EIA foi elaborado de acordo com a metodologia geralmetodologia geralmetodologia geralmetodologia geral preconizada pela legislação vigente em 

matéria de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), nomeadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio 

(com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 74/2001, de 26 de Fevereiro e n.º 69/2003, de 10 

de Abril e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro) e a Portaria n.º 330/2001, de 2 

de Abril. 

Deste modo, a elaboração do EIA desenvolveu-se de forma faseada, envolvendo as seguintes tarefas: 
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• análise, recolha e tratamento de informação; 

• análise do projecto, da sua área de implementação e dos descritores relevantes para a 

posterior avaliação de impactes ambientais; 

• caracterização do projecto (justificação e descrição); 

• caracterização do ambiente afectado pelo projecto e da sua evolução na ausência deste; 

• avaliação de impactes ambientais; 

• proposta de medidas de mitigação dos impactes ambientais; 

• definição do programa de monitorização; 

• avaliação global do projecto; 

• compilação das lacunas técnicas e/ou de conhecimento; 

• síntese e conclusões. 

Todos os descritores foram abordados de uma forma integrada na região em estudo e na sua envolvente, 

mediante a realização dos seguintes trabalhos: 

• recolha, análise e síntese dos dados disponibilizados (e.g. elementos bibliográficos e 

cartográficos); 

• trabalho de campo; 

• interpretação, análise e síntese dos dados de campo; 

• cruzamento dos dados; 

• elaboração do relatório. 

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. Por 

exemplo, no âmbito de análises regionais foram utilizadas escalas menos detalhadas. 

A estruturaestruturaestruturaestrutura do EIA procura respeitar o n.º 3 do anexo II da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, que 

estabelece as normas para a elaboração das várias peças do EIA, tendo em conta os objectivos atrás 

definidos. Assim, o EIA compreende três volumes, com a seguinte organização: 

• Volume I – Relatório Síntese; 

• Volume II – Figuras e Fotografias; 

• Volume III – Resumo Não Técnico. 

O presente relatório é composto pelos seguintes capítulos: 
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• Introdução (Capítulo 1); 

• Objectivos e justificação do projecto (Capítulo 2); 

• Descrição do projecto (Capítulo 3); 

• Caracterização da situação ambiental de referência (Capítulo 4); 

• Avaliação de impactes ambientais (Capítulo 5); 

• Medidas ambientais (Capítulo 6); 

• Programa de Monitorização (Capítulo 7); 

• Avaliação global de impactes (Capítulo8); 

• Lacunas técnicas ou de conhecimento (Capítulo 9); 

• Conclusões e recomendações (Capítulo 10). 

Assim, no presente relatório é realizada uma descrição das características do projecto, além de 

apresentados a justificação para a sua implantação, os seus objectivos e as intervenções previstas pelo 

mesmo, nas fases de construção, exploração e desactivação. 

São também descritas e caracterizadas as áreas sensíveis interceptadas pelo projecto, ou localizadas na 

sua envolvente, os instrumentos de ordenamento do território aplicáveis e possíveis condicionantes e 

restrições de utilidade pública. 

Em todas as fases abordam-se as características do projecto passíveis de provocar alterações no ambiente 

da área directamente afecta à sua implantação e envolvente, a par do seu enquadramento institucional, 

administrativo e socio-económico. No âmbito das exigências legais vigentes, o EIA descreve os impactes 

ambientais por comparação com a ausência de intervenção (alternativa zero), dada a ausência de 

alternativas de projecto. 

Deste modo, o presente Estudo de Impacte Ambiental compreende o desenvolvimento do conjunto de 

estudos de análise e avaliação ambiental que permitirá, por um lado, efectuar uma caracterização global 

da área de influência directa e, por outro lado, realizar uma avaliação ambiental do projecto de execução 

da Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de Olhão, e assim suportar uma visão global e integrada 

das várias questões que se colocam no domínio ambiental, económico e social. Por outro lado, 

possibilitará a tomada de decisão economica e ambientalmente mais sustentável, possibilitando quer 

evitar/minimizar os impactes negativos mais relevantes, como potenciar os impactes positivos esperados 

com a implantação do projecto. 
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2. Objectivos e justificação do projecto 

2.1. Objectivos e necessidade do projecto 

O Projecto de Execução da Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de Olhão tem como objectivoobjectivoobjectivoobjectivo a 

criação de um local definitivo para o estacionamento das embarcações de pesca artesanal, com boas 

condições operacionais, integrado no porto de pesca de Olhão, de forma a libertar a zona adjacente ao 

porto de recreio. Para tal, preconiza a execução das seguintes intervenções: 

• instalações marítimas – criação de uma bacia de abrigo para embarcações de pesca artesanal, 

que pressupõe uma regularização de fundos; a bacia será protegida por quebra-mares flutuantes 

e incluirá outro equipamento flutuante (pontões flutuantes laterais de distribuição, com ligação a 

terra através de pontes de acesso); está ainda prevista uma rampa de varagem e a recuperação 

da retenção marginal na entrada nascente do porto de pesca de Olhão; 

• instalações terrestres – construção de complexo constituído por um núcleo de serviços com 

balneários e sanitários, zona de lavagem de aprestos e estendal de redes de pesca e um conjunto 

de 154 pequenos armazéns; redes de infra-estruturas (a zona será dotada de novas redes de 

fluidos, redes eléctricas, de telecomunicações e de CCTV (segurança)); recuperação e 

reconversão dos espaços exteriores existentes, ajustes nos traços viários existentes e delineação 

de novos, incluindo 57 lugares de estacionamento para viaturas ligeiras e uma zona de 

estacionamento de embarcações em terra; os arranjos exteriores incluem ainda mobiliário urbano 

(bancos colectivos lineares e bancos em caldeira), vedações, estrutura verde com espécies 

arbóreas e arbustivas e uma rede de rega automática. 

O projecto encontra justificaçãojustificaçãojustificaçãojustificação na importância que a pesca artesanal possui no modelo de 

desenvolvimento regional e local, nas dificuldades operacionais que a situação actualmente existente 

coloca ao exercício da actividade, na necessidade de reordenamento das diversas valências marítimas que 

se distribuem ao longo da frente ribeirinha da cidade de Olhão e na intenção da Câmara de Olhão em 

requalificar a zona circundante ao porto de recreio, junto à frente ribeirinha da cidade. 

Terá sido, nomeadamente, por algumas destas razões que, no Estudo Estratégico de Desenvolvimento das 

Infra-estruturas Portuárias da Região do Algarve, realizado pela Associação Industrial Portuguesa (AIP), 

em 2002, para o antigo Ministério do Equipamento Social (actual Ministério das Obras Públicas, 

Transportes e Comunicações), foi identificada a necessidade de construção, no Porto de Pesca de Olhão, 

de um amplo varadouro, para apoio à pesca artesanal local e à frota dos mariscadores, bem como a 
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construção de armazéns de aprestos, face à importância que a pesca artesanal possui no modelo de 

desenvolvimento regional e local. 

As dificuldades operacionais que a situação existente coloca a esta actividade consistem, nomeadamente, 

no distanciamento entre a actual área de estacionamento de embarcações (Cais T, junto à embocadura 

Oeste do porto de pesca) e os apoios terrestres existentes (mais a poente da cidade, na frente ribeirinha, 

onde actualmente se localiza o porto de recreio de Olhão), apoios esses que consistem num conjunto de 

barracas de madeira para armazenamento de aprestos, com ausência total de infra-estruturas básicas. 

Deste modo, dada a falta de condições operacionais, associada às intenções da Câmara de Olhão em 

requalificar toda a zona circundante do porto de recreio, o IPTM considerou oportuno o desenvolvimento 

de uma solução definitiva para aquele sector, integrando-a no “Projecto de Requalificação Ambiental do 

Porto de Pesca de Olhão”. Nesse sentido, promoveu o desenvolvimento de uma solução denominada 

“Área de Expansão da Pesca Artesanal”, actualmente em fase de projecto de execução e que é objecto do 

presente EIA. 

Este projecto visa assim proceder a um reordenamento das diversas valências marítimas que se 

distribuem ao longo da frente ribeirinha da cidade de Olhão, concentrando toda a actividade piscatória no 

porto de pesca, com a sua expansão para Leste, até à zona dos estaleiros navais. 

 

2.2. Antecedentes do projecto 

A actividade piscatória (com particular destaque para a pesca artesanal) e as indústrias de transformação 

de pescado, nomeadamente a indústria das conservas, possuem, ainda hoje, um importante papel na 

dinâmica económica do concelho de Olhão. Com efeito, o Porto de Olhão apresenta-se como um dos 

principais portos de pesca da região do Algarve e mesmo do País, em resultado dos volumes de pesca que 

anualmente movimenta. Segundo as estatísticas do INE (2005), em 2004 o Porto de Olhão era o 

responsável por cerca de 51% da pesca descarregada nos portos do Algarve e por cerca de 12% do total de 

pescado descarregado no continente (o que o colocava na 3.º posição no continente, sendo apenas 

ultrapassado pelos portos de pesca de Matosinhos e Peniche). 

A importância deste porto de pesca advém da própria importância que a Ria Formosa possui na região e, 

sobretudo, no concelho de Olhão, uma vez que a cidade de Olhão é conhecida como sendo a capital desta 

ria. De facto, a Ria Formosa assume um papel preponderante na economia local, devido à variedade e à 

riqueza de peixe, marisco e bivalves que aí existem, designadamente a amêijoa, considerada uma das 
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melhores, a dourada, o robalo, o camarão-de-Quarteira, entre outros (sendo que a pesca artesanal 

predomina neste tipo de pescado). 

No entanto, o projecto de construção do porto de pesca de Olhão (da década de 80), não contemplou a 

actividade da pesca artesanal existente, tendo sido adoptada uma situação provisória e de recurso, 

através da construção de uma rampa para varagem de embarcações e a criação de uma zona molhada 

semi-protegida para o seu estacionamento. A zona que foi adoptada situava-se mais a poente da cidade, 

na frente ribeirinha, onde actualmente se localiza o porto de recreio de Olhão. Ao longo dos anos, um 

conjunto de barracas de madeira para armazenamento de aprestos foi crescendo desordenadamente 

neste local, mantendo-se actualmente, bem como a ausência de infra-estruturas básicas. 

Com a construção do Porto de Recreio de Olhão naquele local, tornou-se necessária uma nova localização 

para as embarcações da pesca artesanal, tendo-se optado pela criação de condições mínimas junto ao 

Cais T de Olhão. Actualmente, verifica-se que esta nova realidade criou uma disfunção no sector da pesca 

artesanal, provocado quer pelo distanciamento entre a nova área de estacionamento de embarcações e os 

referidos apoios terrestres, como também devido à sua inserção no tecido urbano da cidade (zona 

ribeirinha requalificada). 

 

2.3. Alternativas do projecto 

Tendo em conta a actual organização do Porto de Olhão, nomeadamente o ponto onde estacionam hoje as 

embarcações de pesca artesanal (distanciado das respectivas infra-estruturas terrestres de apoio – que 

em todo o caso não dispõem de condições operacionais ou ambientais adequadas à prática da actividade) 

e a localização da doca de pesca, foi desenvolvida a Projecto de Execução, pela Proman (2005a), a 

alternativa de localização mais apropriada em termos funcionais (instalação da Área de Expansão da Pesca 

Artesanal junto à doca de pesca), bem como a solução de arranjo das instalações marítimas considerada 

mais equilibrada pelo projectista e pelo proponente. Deste modo, o projecto em estudo, até pelo facto de 

se encontrar em fase de Projecto de Execução, não apresenta quaisquer alternativas à solução em apreço. 

Assim, a análise de impactes é efectuada por comparação entre a ausência de intervenção (“alternativa 

zero”) e a situação decorrente da implementação do projecto da Área de Expansão da Pesca Artesanal no 

Porto de Olhão. 
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3. Descrição do projecto 

A presente descrição do projecto baseia-se nas peças escritas e desenhadas do Projecto de Execução 

Requalificação Ambiental do Porto de Pesca de Olhão – Área de Expansão da Pesca Artesanal, de Agosto 

de 2005, realizado pela Proman – Centro de Estudos e Projectos, S.A. – (2005a), para o Instituto Portuário 

e dos Transportes Marítimos. 

No presente capítulo são sumariamente descritas as principais características do projecto em termos 

estruturais e de dimensionamento, de movimentação de materiais e equipamentos e de faseamento da 

construção, entre outros aspectos associados quer à fase de construção, quer à fase de exploração do 

projecto, de modo a permitir a sua avaliação na perspectiva da análise de impactes ambientais, tendo em 

vista a futura recomendação de medidas de minimização dos mesmos. 

 

3.1. Enquadramento geográfico 

3.1.1. Localização e acessos 

A área afecta ao projecto situa-se na margem Norte do canal de Marim / Olhão na Ria Formosa, a Leste da 

actual entrada da doca de pesca e ocupará o espaço actualmente livre entre a ponte-cais aí existente e a 

vedação portuária que limita o porto a sotavento, encontrando-se inserida nas Freguesias de Quelfes e 

Olhão, concelho de Olhão (cf. Figura 3.1.1, Volume II). 

Dos principais acessos rodoviários à freguesia assinalam-se, de acordo com o Plano Rodoviário Nacional 

(PRN) 2000 (MEPAT, 1998): 

• Estrada Nacional 125 (EN125) – via que atravessa o Algarve de Este a Oeste, tendo como pontos 

extremos e intermédios Vila do Bispo, Faro, Olhão (entroncamento com a EN398) e Vila Real de 

Santo António; 

• Estrada Nacional 398 (EN398) – via que faz a ligação Olhão/IP1 (Via do Infante); 

• Estrada Regional 2-6 (ER2-6) – via de ligação Estói/Olhão (entroncamento da EN125); 

• Via do Infante – via que integra a rede nacional de auto-estradas, constituindo um troço do 

Itinerário Principal 1 (IP1), que atravessa o país de Norte (Valença) a Sul (Castro Marim). 
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A cidade de Olhão é servida pela Linha do Algarve da Rede Ferroviária Nacional e situa-se na proximidade 

do aeroporto internacional de Faro (12 km em linha recta). 

 

3.1.2. Áreas sensíveis 

A Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de Olhão intercepta as seguintes áreas sensíveis, na 

definição do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (e posteriores alterações): 

• Áreas protegidasÁreas protegidasÁreas protegidasÁreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro (com as 

alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 151/95, de 24 de Junho, n.º 213/97, de 16 de 

Agosto, n.º 227/98, de 17 de Julho, n.º 221/2002, de 22 de Outubro e n.º 117/2005, de 18 de 

Julho) – Parque Natural da Ria Formosa (PNRF); 

• Sítios da Rede Natura 2000Sítios da Rede Natura 2000Sítios da Rede Natura 2000Sítios da Rede Natura 2000, ZZZZonas onas onas onas EEEEspeciais de speciais de speciais de speciais de CCCConservaçãoonservaçãoonservaçãoonservação (ZEC) e ZZZZonas deonas deonas deonas de    PPPProtecção rotecção rotecção rotecção EEEEspecialspecialspecialspecial 

(ZPE), classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/1999, de 24 e Abril (que procedeu à 

transposição para a ordem jurídica interna da Directiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de 

Abril, relativa à conservação das aves selvagens [Directiva Aves] e da Directiva n.º 92/43/CEE, do 

Conselho, de 21 de Maio, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora 

selvagens [Directiva Habitats]), com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 

24 de Fevereiro – Zona de Protecção Especial Ria Formosa (PTZPE0017) e Sítio de Importância 

Comunitária Ria Formosa/Castro Marim (PTCON0013). 

 

3.1.3. Planos de ordenamento do território em vigor na área do projecto 

Os instrumentos de ordenamento do território em vigor na área de estudo são os seguintes: 

• Plano Director Municipal Plano Director Municipal Plano Director Municipal Plano Director Municipal (PDM) de Olhão de Olhão de Olhão de Olhão – aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 50/95, de 13 de Abril, alterado pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 143/97, publicada a 29 de Agosto; 

• Plano Regional de OrdePlano Regional de OrdePlano Regional de OrdePlano Regional de Ordenamento do Território donamento do Território donamento do Território donamento do Território do (PROT) AlgarveAlgarveAlgarveAlgarve – aprovado pela Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 102/2007, de 3 de Agosto e Declaração de Rectificação n.º 

85-C/2007, de 2 de Outubro; a Resolução do Conselho de Ministros n.º 188/2007, de 28 de 

Dezembro de 2007, alarga o regime transitório aplicável; 
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• Plano Regional de Ordenamento Florestal doPlano Regional de Ordenamento Florestal doPlano Regional de Ordenamento Florestal doPlano Regional de Ordenamento Florestal do (PROF) AlgarveAlgarveAlgarveAlgarve – aprovado pelo Decreto 

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

• Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria FormosaPlano de Ordenamento do Parque Natural da Ria FormosaPlano de Ordenamento do Parque Natural da Ria FormosaPlano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa (POPNRF) – aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 2/91 de 24 de Dezembro; 

• Plano de Ordenamento da Orla CosteiraPlano de Ordenamento da Orla CosteiraPlano de Ordenamento da Orla CosteiraPlano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Vilamoura Vilamoura Vilamoura Vilamoura ----    Vila Real de Santo AntónioVila Real de Santo AntónioVila Real de Santo AntónioVila Real de Santo António – 

aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 103/2005, de 27 de Junho; 

• Plano de Bacia HidrográficaPlano de Bacia HidrográficaPlano de Bacia HidrográficaPlano de Bacia Hidrográfica (PBH) das Ribeiras do Aldas Ribeiras do Aldas Ribeiras do Aldas Ribeiras do Algarvegarvegarvegarve – aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 12/2002, de 9 de Março. 

De acordo com a Planta de Síntese (desagregação da Planta de Ordenamento) do PDM de Olhão, a área de 

estudo incide sobre as seguintes classes de espaço: 

• na faixa terrestre – “Espaços de equipamentos e serviços – Porto de Pesca”; 

• no sistema lagunar – “Espaços naturais e culturais – Parque Natural da Ria Formosa”. 

Segundo a planta da Proposta de Ordenamento do Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria 

Formosa, a área de estudo    é coincidente com as seguintes categorias de zonamento: 

• na faixa terrestre – “Áreas urbanas existentes”; 

• na interface terrestre/sistema lagunar – “Limite do PNRF”; 

• no sistema lagunar (Canal de Marim) – “Zona de uso limitado”. 

A fracção da área de estudo que recai sobre a área de intervenção do POOC Vilamoura - VRSA sobrepõe-se 

às seguintes categorias de espaço: 

• interface terra / mar – “Área de jurisdição portuária” (o POOC não é aplicável); 

• meio aquático – “Espaço lagunar – uso restrito”. 

O PROT Algarve engloba a área de estudo na unidade territorial do “Litoral Sul e Barrocal”, estando a faixa 

terrestre compreendida na sub-unidade “Olhão/Fuseta/Moncarrapacho” e a aquática na sub-unidade “Ria 

Formosa”. 

A área de intervenção do Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de Olhão insere-se na sub-região 

homogénea do “Litoral” segundo o PROF Algarve. 

No âmbito do PBH das Ribeiras do Algarve, o concelho de Olhão insere-se na Unidade de Planeamento e 

Gestão “UPG5 – Ria Formosa”. 
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3.1.4. Condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública 

De acordo com os instrumentos de ordenamento do território em vigor, no que se refere à existência de 

condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, são válidas para a área de expansão da pesca 

artesanal no Porto de Pesca de Olhão, as decorrentes dos seguintes regimes jurídicos: 

• área protegida (Parque Natural da Ria FormosaParque Natural da Ria FormosaParque Natural da Ria FormosaParque Natural da Ria Formosa) – criada pelo Decreto-Lei n.º 373/87, de 8 de 

Dezembro (o mapa anexo a este diploma foi rectificado por Declaração de 30/01/1988); o 

Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa e o respectivo Regulamento são 

aprovados pelo Decreto Regulamentar n.º 2/91, de 24 de Janeiro; 

• sítio Rede Natura 2000Rede Natura 2000Rede Natura 2000Rede Natura 2000 – Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril (alterado pelo Decreto-Lei n.º 

49/2005, de 24 de Fevereiro) –, designadamente 

- Zona de Protecção Especial (ZPE) [PTZPE0017] Ria Formosa (Directiva Aves) – Decreto-Lei 

n.º 384-B/99, de 23 de Setembro; 

- Sítio de Importância Comunitária (SIC) [PTCON0013] Ria Formosa/Castro Marim 

(Directiva Habitats) – Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 5 de Junho e 

Decisão da Comissão de 19 de Julho de 2006 (2006/613/CE); 

• Reserva Ecológica NacionalReserva Ecológica NacionalReserva Ecológica NacionalReserva Ecológica Nacional – Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro (rectificado pela 

Declaração de Rectificação n.º 76/2006, de 6 de Novembro); 

• Domínio público hídricoDomínio público hídricoDomínio público hídricoDomínio público hídrico – Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro, rectificada pela Declaração 

de Rectificação n.º 4/2006, de 16 de Janeiro (titularidade dos recursos hídricos); Decreto-Lei 

n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, regulamentado pela Portaria n.º 1450/2007, de 12 de 

Novembro (regime da utilização dos recursos hídricos); Decreto-Lei n.º 353/2007, de 26 de 

Outubro (procedimento de delimitação do domínio público hídrico caso ocorram dúvidas 

fundadas da aplicação dos critérios legais) à definição dos respectivos limites no terreno; 

legislação para protecção de zonas inundáveis; 

• Servidão aeronáutica do aeroporto de FaroServidão aeronáutica do aeroporto de FaroServidão aeronáutica do aeroporto de FaroServidão aeronáutica do aeroporto de Faro (zona 8B3.1) – Decreto-Lei n.º 51/80, de 25 de 

Março, em derrogação parcial do Decreto-Lei n.º 45 987/1964, de 22 de Outubro. 

A área de implantação do projecto intersecta da seguinte forma as condicionantes, servidões e restrições 

estabelecidas com vista à conservação da natureza: 

• Parque Natural da Ria Formosa – fracção da área de estudo localizada em meio aquático e 

interface com o meio terrestre; 

• ZPE da Ria Formosa (PTZPE0017) – fracção da área de implementação do projecto situada em 

meio aquático; 
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• Sítio Ria Formosa / Castro Marim (PTCON0013) – fracção da área de implementação do projecto 

em meio aquático, bem como a faixa terrestre marginal. 

A delimitação da Reserva Ecológica Nacional do concelho de Olhão foi aprovada pela Resolução de 

Conselho de Ministros n.º 84/2000, de 14 de Julho, aplicando-se-lhe o disposto no Decreto-Lei n.º 93/90, 

de 19 de Março (com as alterações previstas nos Decretos-Lei n.os 316/90, de 13 de Outubro, 213/92, de 12 

de Outubro, 79/95, de 20 de Abril e 203/2002, de 1 de Outubro, e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

180/2006 de 6 de Setembro – por sua vez rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 76/2006, de 6 de 

Novembro). Verifica-se, no entanto, que o regime da REN não é aplicável à área do Parque Natural da Ria 

Formosa, por ter precedência a legislação referente à área protegida, tal como disposto no artigo 6.º do 

Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, na sua actual redacção. 

A área de estudo insere-se no domínio público marítimo ao abrigo da Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro 

(artigo 3.º), cuja definição inclui as águas interiores sujeitas à influência das marés e as margens das 

águas costeiras e das águas interiores sujeitas à influência das marés. Este diploma corrobora a planta de 

Jurisdições e Regulamentações do Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa (ICN, 1991), 

segundo a qual a fracção da área de estudo situada em meio aquático insere-se no Domínio Público 

Marítimo, enquanto a fracção restante é classificada como "Domínio Público do Estado / Domínio de 

Empresas Públicas", sendo assinalada como Área de concessão à J.A.P.S.A. (Junta Autónoma de Portos do 

Sotavento Algarvio), que veio a dar origem ao actual IPTM. 

Finalmente, tal como consta no PDM de Olhão, toda a área de intervenção do projecto da Área de 

Expansão da Pesca Artesanal no Porto de Olhão é abrangida por uma servidão aeronáutica de protecção 

ao aeroporto de Faro. 

 

3.2. Breve descrição do projecto 

De acordo com a memória descritiva do Projecto de Execução da Área de Expansão da Pesca Artesanal 

(Proman, 2005a), o projecto em estudo insere-se na Fase 3 (Projecto das Intervenções) da requalificação 

ambiental do Porto de Pesca de Olhão. Pretende seguir as mesmas linhas de orientação, designadamente 

uma nova estratégia para o arranjo geral da actual doca de pesca e área circundante, compreendendo uma 

nova área de pesca artesanal a criar na zona Leste da entrada da doca, marginal à Ria Formosa, que 

integre, de uma forma ordenada, todos os espaços de actividades relacionados com a pesca, respectivas 

circulações viárias e redes de serviços. 
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Nesse sentido, o Projecto de Execução da Área de Expansão da Pesca Artesanal preconiza a 

implementação de um conjunto de componentes, cujo desenvolvimento é objecto dos pontos seguintes: 

• instalações marítimas; 

• instalações terrestres; 

• redes de infra-estruturas; 

• redes eléctricas e de telecomunicações; 

• arranjos exteriores. 

A planta do arranjo geral proposto pelo projecto é apresentada na Figura 3.2.1 (Volume II). 

 

3.2.1. Instalações marítimas 

As instalações marítimas previstas para a área de expansão da pesca artesanal no Porto de Olhão 

compreendem uma bbbbacia de abrigo para a pesca artesanalacia de abrigo para a pesca artesanalacia de abrigo para a pesca artesanalacia de abrigo para a pesca artesanal, com dimensões aproximadas de 200 por 70 m, 

cujo perímetro Sul e Oeste será definido por um quebraquebraquebraquebra----mar flutuantemar flutuantemar flutuantemar flutuante. Este quebra-mar garantirá ainda a 

protecção do interior da bacia de abrigo relativamente às vagas locais. 

A bacia de abrigo será implantada numa frente da ordem dos 200 m e terá capacidade para o 

estacionamento em flutuação de 314 embarcações de pesca artesanal, dos tipos apresentados no Quadro 

3.2.1. 

Quadro 3.2.1 – Postos de acostagem previstos 

Embarcações 
Quantidade 

Tipo Comprimento Calado 

I ≤ 5,00 m - 1.0 Z.H. 144 

II 5,01 m a 6,00m - 1.5 Z.H. 120 

III 6,01 m a 7,00m - 2.0 Z.H. 50 

Total 314 
      Fonte: Proman, 2005a. 

A solução de arranjo geral dos postos de amarração contempla dois pontões flutuantespontões flutuantespontões flutuantespontões flutuantes laterais de 

distribuição, com ligação a terra através de pontes de acesso, aos quais se ligam os passadiços 

destinados à amarração das embarcações. Os postos de amarração são proporcionados por fingers 

económicos perpendiculares a estes passadiços, ficando as embarcações orientadas aproximadamente na 
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direcção N-S. Dada a natureza arenosa dos fundos, os passadiços serão guiados por estacas verticais 

metálicas cravadas no fundo. 

O acesso marítimo à bacia de abrigo será feito por uma entrada central com uma largura de 20 metros. 

Na parte mais a nascente deste conjunto situa-se uma rampa de varagemrampa de varagemrampa de varagemrampa de varagem, com largura de 30 m e 

inclinação de 10%, complementada por uma área em terra para estacionamento e reparação/manutenção 

de embarcações a seco. 

Estas novas áreas foram concebidas e localizadas em planta tendo em vista assegurar uma distância de 

resguardo do actual canal de navegação suficientemente segura para não prejudicar a circulação marítima 

na zona. 

A implantação da bacia de abrigo pressupõe uma regularização de fundosregularização de fundosregularização de fundosregularização de fundos estimada em cerca de 15 000 m3 

(ver Figura 3.2.2, Volume II). Dada a natureza arenosa dos fundos, as estruturas flutuantes serão 

amarradas e guiadas por estacas verticais metálicas cravadas no fundo. 

O projecto contempla ainda a rrrrecuperação da retenção marginal ecuperação da retenção marginal ecuperação da retenção marginal ecuperação da retenção marginal do lado do lado do lado do lado nascente dnascente dnascente dnascente da entrada da doca de a entrada da doca de a entrada da doca de a entrada da doca de 

pescapescapescapesca, dado o estado de deterioração em que se encontra o talude nesse canto da retenção marginal, 

devido a fugas de areia do aterro interior, originadas por deficiente impermeabilização do mesmo. A 

intervenção preconizada abrange uma extensão em curva da ordem dos 30 m e consiste assim 

fundamentalmente na interposição de uma tela de geotêxtil, para o que haverá que levantar a estrutura 

actual do perré e recompor o aterro, o talude revestido a pedras de cantaria e o próprio pavimento numa 

área da ordem dos 365 m2. 

 

3.2.2. Instalações terrestres 

Na parte terrestre o projecto prevê a construção de pequenos armazéns de aprestospequenos armazéns de aprestospequenos armazéns de aprestospequenos armazéns de aprestos, num total de 154 

(modulados a 2mx2m e com cerca de 3,5 m2 de área útil por unidade), além de espaços complementaresespaços complementaresespaços complementaresespaços complementares. 

Os espaços em terra adjacentes encontram-se organizados em função das actividades previstas. Deste 

modo, deverão localizar-se, de Nascente para Poente, (i) a área de serviço da rampa varadouro, associada 

a uma zona de estacionamento de embarcações em terra; (ii) os armazéns de aprestos; (iii) o acesso aos 

balneários; (iv) uma zona de lazer exterior aos armazéns e, no extremo oposto, (v) uma pequena zona 

destinada a estendal de redes. 
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Toda a zona em terra é servida por um arruamento periférico exclusivo que termina num impasse (rotunda 

com retorno obrigatório), ao qual estão associados 57 lugares de estacionamento para viaturas ligeiras. A 

concepção deste acesso permite manter a autonomia e total separação dos restantes circuitos viários 

existentes na zona, nomeadamente de acesso à doca de pesca, à estação depuradora de bivalves e à 

actual ponte-cais. 

 

3.2.3. Redes de infra-estruturas 

Conforme se referiu anteriormente, o projecto em estudo contempla também a criação de redes de infra- 

-estruturas, nomeadamente: 

• Redes de fluidos 

- redes de água potável e de rega das áreas tratadas e ajardinadas do complexo; 

- rede de água salgada (estação de captação, com sistema de tratamento e conduta de 

adução ao depósito existente); 

- rede de combate a incêndios; 

- redes de águas residuais domésticas e pluviais; 

• Redes eléctricas, de telecomunicações e de CCTV 

- rede de distribuição de energia em Baixa Tensão e iluminação exterior; 

- infra-estruturas telefónicas; 

- rede de segurança (CCTV) junto à rampa de varagem. 

Refira-se que a área destinada à pesca artesanal não terá rede de distribuição de água salgada, embora o 

Porto de Pesca de Olhão possua uma rede de abastecimento de água salgada, que se destina a lavagem 

de pavimentos e de manuseamento de pescado, nas zonas de descarga e na lota. Contudo, é junto da área 

de intervenção do projecto em estudo que se localiza a estação de captação de água salgada, na antiga 

ponte-cais de descarga dos sardinheiros. Deste modo, para que na fase seguinte do projecto de 

Requalificação Ambiental do Porto de Pesca de Olhão, não seja necessário destruir o pavimento do 

arruamento marginal à ria a criar no âmbito do presente projecto, prevê-se a substituição, já nesta fase, da 

conduta de adução ao depósito de água salgada, na totalidade da sua extensão, para além da 

reconstrução da estação de captação. A referida conduta manterá o traçado existente. 
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3.2.4. Arranjos exteriores 

Encontram-se finalmente previstos arranjos dos espaços exteriores, contemplando a recuperação e recuperação e recuperação e recuperação e 

reconversão dos espaços exteriores existentesreconversão dos espaços exteriores existentesreconversão dos espaços exteriores existentesreconversão dos espaços exteriores existentes, ajustes nos actuais traços viários e delineação de novos, 

para além da colocação de mobiliário urbanomobiliário urbanomobiliário urbanomobiliário urbano (bancos colectivos lineares e bancos em caldeira)    eeee    

vedaçõesvedaçõesvedaçõesvedações, da criação de uma eeeestrutura strutura strutura strutura vvvverdeerdeerdeerde, com espécies arbóreas e arbustivas, e da instalação de uma 

rrrrede de ede de ede de ede de rrrregaegaegaega automática. 

 

3.3. Projectos complementares ou subsidiários 

Em termos de funcionalidade, a Área de Expansão da Pesca Artesanal vem complementar o Porto de Pesca 

e o Porto de Recreio de Olhão, actualmente existentes. Com efeito, e como já foi referido anteriormente, o 

projecto em estudo insere-se num conjunto de intervenções que visa proceder ao reordenamento das 

diversas valências marítimas que se distribuem ao longo da frente ribeirinha da cidade de Olhão, tendo 

como um dos objectivos concentrar toda a actividade piscatória no porto de pesca. Aliás, é fruto desta sua 

inserção no âmbito do projecto de Requalificação Ambiental do Porto de Pesca de Olhão que inclui a 

reparação da retenção marginal no canto nascente da entrada da doca de pesca. 

Subsidiariamente, o projecto de execução em apreço abre caminho para a requalificação da frente 

ribeirinha da cidade por parte da Câmara Municipal de Olhão, uma vez que permitirá libertar o espaço 

actualmente ocupado pelas barracas utilizadas para armazenar os aprestos. 

 

3.4. Programação temporal 

Considerando o disposto no Programa de Concurso do projecto “Requalificação Ambiental do Porto de 

Pesca de Olhão – Porto de Pesca Interior”, a empreitada de construção do projecto em estudo deverá 

ocorrer no prazo máximo de 12 meses. 

Actualmente não se dispõe de estimativas para a duração das restantes fases de implementação do 

projecto (fases de exploração e de desactivação). 
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3.5. Empreitada geral 

No presente capítulo é realizada uma descrição sumária dos processos e acções a desenvolver no âmbito 

da empreitada de construção do projecto, nomeadamente no que se refere aos seguintes aspectos: 

• definição da área a afectar pela empreitada; 

• estaleiros e instalações provisórias; 

• principais actividades; 

• principais equipamentos a utilizar; 

• fluxos de materiais. 

 

3.5.1. Definição da área a afectar 

Prevê-se que seja afectada pelo projecto toda a zona de implantação dzona de implantação dzona de implantação dzona de implantação dasasasas    infrainfrainfrainfra----estruturasestruturasestruturasestruturas, marítimas e 

terrestres, previstas, correspondendo a cerca de 3 ha de área bruta. 

Apesar de ainda por definir, a área de estaleiroestaleiroestaleiroestaleiro deverá confinar-se à zona de obra, minimizando a área 

afectada pelo projecto. 

Indirectamente serão condicionadas as vias de acessovias de acessovias de acessovias de acesso à zona, devido à circulação de tráfego afecto à obra, 

acção que deriva essencialmente do fornecimento dos materiais de construção e, eventualmente, da 

remoção de material dragado, cujo destino ainda se encontra por determinar. 

Encontram-se também incluídas nas áreas a afectar, as faixas de segurançafaixas de segurançafaixas de segurançafaixas 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 de embarcações do empreiteiro, necessárias nos trabalhos a efectuar em 

área molhada, nomeadamente as acções de regularização dos fundos da bacia de abrigo. 

Há ainda a assinalar a eventual área de eliminação de dragadoseliminação de dragadoseliminação de dragadoseliminação de dragados. Com efeito, embora parte do material a 

dragar possa vir a ser reutilizado nos aterros da empreitada, caso possua características adequadas, outra 

parte não deverá ter, pelo menos, as propriedades físicas necessárias. Caso se confirmem os resultados 

das análises químicas destes sedimentos, os mesmos poderão vir a ser imersos no mar, num local que 

deverá assegurar o cumprimento da legislação na matéria, nomeadamente o disposto na Portaria n.º 

1450/2007, de 12 de Novembro. De acordo com informação obtida informalmente junto do Instituto de 

Investigação das Pescas e do Mar (IPIMAR, comunicação oral, 04/04/2008), um possível local de imersão 
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destes sedimentos situa-se entre 4,5 e 5 milhas da costa, a Sul da Barra de Faro/Olhão, entre as 

batimétricas 100 m e 200 m (ver Figura 3.5.1, Volume II). 

 

3.5.2. Estaleiros e instalações provisórias 

De acordo com o Plano de Segurança e Saúde (PSS – Volume IV) do projecto “Requalificação Ambiental do 

Porto de Pesca de Olhão – Porto de Pesca Interior” (Proman, 2005b), o “projecto do estaleiro constitui 

elemento essencial do PSS, nele se estabelecendo todas as disposições (procedimentos e regras) relativas 

à implantação das instalações de apoio à execução dos trabalhos (escritórios, dormitório, refeitório), dos 

equipamentos de apoio (gruas, guinchos), das infra-estruturas provisórias (água, esgotos, electricidade) e 

de outros elementos que as características e os métodos e processos construtivos a utilizar na execução 

dos trabalhos determinarem”. 

Deste modo, as instalações e equipamentos de que o estaleiro da empreitada irá efectivamente dispor só 

serão conhecidos aquando do desenvolvimento do projecto do estaleiro pelo empreiteiro. Refira-se que, 

embora se encontre prevista a utilização de lajes de betão armado para construção da rampa de varagem, 

incluindo lajes pré-fabricadas e lajes em betão armado betonado in situ, tendo em conta a dimensão do 

projecto não se prevê que venha a tornar-se necessária a instalação de uma central de betão no local. 

 

3.5.3. Principais actividades 

As principais acções a desenvolver na fase de construção são, de um modo geral, as seguintes: 

• aaaactividades associadas à obra e funcionamento das estruturas de apoioctividades associadas à obra e funcionamento das estruturas de apoioctividades associadas à obra e funcionamento das estruturas de apoioctividades associadas à obra e funcionamento das estruturas de apoio – incluindo o 

condicionamento das vias de acesso à obra, para circulação de todas as máquinas e veículos 

envolvidos no processo construtivo, a preparação do terreno, a instalação e funcionamento 

do estaleiro e de outras infra-estruturas de apoio à obra; 

• ddddragagens e deposição de material dragadoragagens e deposição de material dragadoragagens e deposição de material dragadoragagens e deposição de material dragado – regularização dos fundos da bacia de abrigo, 

para assegurar a navegação em segurança das embarcações previstas, e a eliminação do 

material dragado; de acordo com a escassa informação disponível relativamente às 

características dos dragados, estes apresentam contaminação vestigiária (classe 2, segundo 

a Portaria n.º 1450/2007, de 12 de Novembro), o que a confirmar-se permitirá a sua imersão 

em meio aquático, tendo em atenção as características do meio receptor e o uso legítimo do 

mesmo; deste modo, os sedimentos resultantes destas dragagens poderão vir a ser 
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reutilizados nos aterros da empreitada e/ou imersos no mar, em local a indicar pelo IPIMAR, 

nomeadamente no local indicado na Figura 3.5.1 (Volume II), a 4,5-5 milhas da costa, a Sul da 

Barra de Faro/Olhão, entre as batimétricas 100 m e 200 m; 

• eeeexecução das infraxecução das infraxecução das infraxecução das infra----estruturasestruturasestruturasestruturas – engloba todas as acções de construção civil de apoio à 

implementação das infra-estruturas e execução das intervenções previstas (instalação das 

infra-estruturas marítimas, recuperação da retenção marginal, construção da rampa de 

varagem e das infra-estruturas terrestres [edifícios e redes de fluidos, eléctricas e de 

telecomunicações]). 

 

3.5.4. Equipamento a utilizar 

De um modo geral prevê-se que venha a ser utilizado na construção do projecto algum equipamento 

pesado, além do equipamento ligeiro habitual em obras de construção civil, por exemplo: 

• camiões para transporte de materiais para, ou resultantes das acções construtivas; 

• escavadoras (movimentação de terras, operação de carga de camiões); 

• bulldozer (movimentação de enrocamento); 

• escavadoras hidráulicas de rotação total (apoio às dragagens); 

• draga de porão autotransportadora ou conjunto de batelões (autotransportadores ou 

rebocados); 

• gruas; 

• autobetoneiras. 

Tendo em conta que as dragagens serão responsáveis pelas incidências mais significativas a nível 

ambiental e que os equipamentos a utilizar podem ter um papel importante na sua minimização, 

considera-se vantajoso proceder a uma breve discussão das vantagens/desvantagens associadas às 

diferentes técnicas passíveis de serem utilizadas. 

Resumem-se nos quadros seguintes as diferenças mais significativas entre os diversos métodos de 

dragagem, tendo em consideração as suas características básicas, o tipo de sedimentos e a dimensão da 

área a dragar. 
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Quadro 3.5.1 – Comparação de algumas características de 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 ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� ���� ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

☺ – Aspecto positivo; � – Aspecto negativo; � – Situação intermédia; � – Valor alto;� – Valor baixo. 
Fonte: Adaptado de Impacte et al. (1998). 

Quadro 3.5.2 – Comparação de métodos de dragagem quanto ao tipo de sedimentos e área a dragar 

Tipo de sedimentos Zonas extensas Zonas intermédias 
Zonas pequenas / 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 / 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 et al., 1998. 

Quanto aos métodos de transporte dos sedimentos provenientes das operações de dragagem passíveis de 

serem utilizados, identificam-se os seguintes: 

• hidráulico – condutas utilizadas conjuntamente com sistemas hidráulicos de sucção ou com 

engenhos pneumáticos; 

• mecânico – própria draga (por exemplo no caso da draga de sucção em marcha) ou por 

batelões (do tipo tradicional – rebocados – ou autopropulsionados). 

Quanto aos métodos de deposição pode optar-se por: 

• hidráulico – condutas utilizadas no transporte horizontal do material; 

• mecânico – abertura do fundo ou descarga por balde (ambos utilizados quer pelas dragas de 

sucção em marcha, quer pelos batelões). 

Caberá ao empreiteiro definir qual o tipo de draga a utilizar, bem como os métodos de transporte e de 

deposição de sedimentos a adoptar, tendo em conta os vários factores operacionais e ambientais. 

 

3.5.5. Caracterização dos fluxos de materiais envolvidos 

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. Estas entradas são essenciais à 

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. 
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Figura 3.5.2 – Esquema simplificado dos fluxos (inputs e outputs) inerentes à empreitada 

De acordo com a memória descritiva do Projecto de Execução da Área de Expansão da Pesca Artesanal no 

Porto de Olhão (Proman, 2005a), o volume de material resultante da regularização dos fundos da bacia de 

abrigo será da ordem dos 15 000 m3. 

A informação de projecto disponibilizada até à data não permite quantificar outros fluxos de materiais. 

 

3.6. Exploração e manutenção 

A fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração abrange todas as actividades associadas ao funcionamento das infra-estruturas 

associadas ao projecto. Deste modo, nesta fase podem destacar-se as seguintes operações com 

relevância para a avaliação de impactes ambientais do projecto: 

• circulação e estacionamento de embarcações de pesca artesanal; 

• funcionamento das zonas de apoio terrestre (balneários, armazenagem, lavagem e estendal 

de redes); 

• operações de manutenção e pequenas operações de reparação das embarcações; 

• dragagens de manutenção; 

INPUTS OUTPUTS 

Mão-de-obra 

Materiais 

Energia/Água 

Emissões 

Ruído 

Resíduos 

Efluentes 

 

CONSTRUÇÃO 

Estaleiro 
Outros 
Trabalhos 

Equipamentos 

E M PRE I T A DA  

Dragagens Terraplanagens 
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• outras obras de manutenção das infra-estruturas (reparações dos passadiços flutuantes, 

etc.). 

No entanto, deve ter-se em conta que estas operações têm frequências muito diferentes, sendo que as 

três primeiras poderão constituir rotinas diárias, enquanto as operações de maior envergadura, como as 

dragagens de manutenção e as obras de reparação serão realizadas apenas pontualmente. 

Na ausência de informação acerca da fase de desactivaçãofase de desactivaçãofase de desactivaçãofase de desactivação, poderá entender-se a mesma como a eventual 

remoção das infra-estruturas a implementar pelo projecto em estudo e a cessação das dragagens de 

manutenção. 

 

3.7. Efluentes, resíduos e emissões previsíveis 

Dada a natureza do projecto, a problemática da produção de efluentes, resíduos e emissões (ruído, 

emissões atmosféricas, etc.) estará sobretudo associada à fase de construção. Durante a exploração 

destacam-se as actividades de circulação e manutenção das embarcações de pesca artesanal e as 

dragagens de manutenção. 

A análise destes aspectos será efectuada sob uma perspectiva qualitativa, por analogia com projectos 

similares, uma vez que não existe informação disponível sobre as características específicas do projecto 

relativamente a quantitativos de efluentes, resíduos ou emissões atmosféricas. 

 

3.7.1. Efluentes 

As águas residuais produzidas no estaleiro da obra, durante a fase dfase dfase dfase de construçãoe construçãoe construçãoe construção, distribuem-se em duas 

categorias: esgotos das instalações sanitárias e efluentes da drenagem superficial (águas pluviais e de 

lavagem de pavimentos, máquinas e equipamentos). 

A primeira tipologia trata-se de um esgoto doméstico típico. Poderá provir de instalações sanitárias 

amovíveis (caso em que a recolha e tratamento dos efluentes ficam a cargo da empresa que aluga esses 

equipamentos) e/ou das instalações sanitárias dos contentores do estaleiro. Estas serão ligadas a 

colectores de esgotos, quando existentes na sua proximidade ou, em alternativa, os respectivos efluentes 

serão conduzidos a fossa(s) séptica(s), para posterior recolha e transporte até ao destino final através de 

empresa licenciada ou dos serviços municipais. 
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Relativamente às águas resultantes das lavagens da área de estaleiro e dos veículos e máquinas 

utilizados, tornam-se extremamente complexas de prever em termos quantitativos, uma vez que 

dependerão de inúmeros factores muito variáveis (precipitação, frequência de lavagens, entre outros). De 

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

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

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

destes efluentes irá, possivelmente, efectuar-se numa rede de esgotos provisória a construir pelo 

empreiteiro, que os conduzirá a fossa séptica temporária, para posterior recolha por empresa autorizada a 

laborar na região. 

Durante a fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração, as águas residuais geradas terão as seguintes proveniências: drenagem 

superficial (águas pluviais, lavagem de pavimentos e aprestos e rega de espaços verdes) e efluentes 

domésticos (balneários e instalações sanitárias terrestres e das embarcações de maior dimensão). 

De acordo com a memória descritiva do projecto de execução da área de expansão da pesca artesanal 

(Proman, 2005a), “O sistema de drenagem geral do porto será do tipo separativo, sendo constituído por 

uma Rede de Drenagem de Águas Residuais Pluviais e por uma Rede de Águas Residuais Domésticas e 

destina-se a garantir uma eficiente e rápida evacuação dos efluentes para o exterior das instalações”. No 

que diz respeito às águas pluviais, a rede a construir destina-se a recolher as águas pluviais caídas em 

arruamentos, zonas pavimentadas, parques de estacionamento e áreas ajardinadas, bem como as águas 

pluviais caídas nas coberturas dos edifícios ou alpendres e recolhidas pelo sistema interior de recolha de 

águas pluviais; estas águas serão conduzidas, de forma gravítica, directamente para a linha de costa, por 

intermédio de colectores de betão. Os efluentes domésticos serão conduzidos de forma gravítica para uma 

estação elevatória a construir junto à portaria do Porto de Pesca e daí encaminhados para a rede de 

colectores municipais. 

 

3.7.2. Resíduos 

Durante a fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção será gerada uma multiplicidade de resíduos sólidos, tipicamente associados 

à execução de obras desta natureza, com principal destaque para o funcionamento dos estaleiros de apoio 

à obra e para as operações de dragagem. O Quadro 3.7.1 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). 
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Quadro 3.7.1 – Principais tipologias de resíduos esperados na fase de construção 

Operações de Dragagem 

Designação Código LER 

Óleos de motores, transmissores e lubrificação* 13 02  

Solos, rochas e lamas de dragagem 17 05  

Obras de Construção Civil / Estaleiro 

Designação Código LER 

Óleos de motores, transmissores e lubrificação* 13 02  

Embalagens (geral) 15 01 

Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas* (15 01 10) 

Betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 17 01  

Madeira, vidro e plástico 17 02  

Metais (incluindo ligas) 17 04  

Outros resíduos de construção e demolição 17 09  

Outros resíduos urbanos e equiparados 20 03 

        Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos (20 03 01) 
* Nesta categoria todos os resíduos são considerados perigosos. 

Segundo o Plano de Segurança e Saúde (PSS – Volume IV) do projecto “Requalificação Ambiental do Porto 

de Pesca de Olhão – Porto de Pesca Interior” (Proman, 2005b) – projecto complementar do presente e 

elaborado pelo mesmo projectista –, o estaleiro da obra possuirá zonas específicas de depósito de 

resíduos, com acessos em bom estado de utilização de modo a permitir a evacuação por meios mecânicos, 

sendo tal evacuação articulada com o funcionamento das “ilhas de serviço”. Os resíduos deverão ser 

separados em função da sua natureza (papel, vidro e outros), colocados em contentores apropriados e 

removidos diariamente pelo Empreiteiro para os locais de recolha geral. Os escombros e entulhos da obra 

deverão ser depositados em locais específicos (escombreira provisória) aprovados pelo Dono da Obra. A 

utilização de aterros ou outros locais de deposição, de acordo com a legislação em vigor, também deverá 

ser previamente autorizada. Sempre que existam resíduos perigosos, sólidos ou líquidos, o seu 

acondicionamento deverá obedecer às regras de segurança aplicáveis e o local de colocação isolado dos 

restantes resíduos. A remoção de resíduos perigosos deverá ser efectuada por trabalhadores devidamente 

informados sobre as regras de segurança a observar na remoção dos resíduos perigosos. 

Na fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração os resíduos produzidos decorrerão das actividades ligadas à pesca artesanal, como 

sejam a limpeza, manutenção e pequenas acções de reparação das embarcações, e das dragagens de 

manutenção da bacia de abrigo que se revelem necessárias. 
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Espera-se assim que a generalidade dos resíduos produzidos seja do tipo doméstico ou equiparado, 

incluindo embalagens usadas (vidro, papel e cartão), resíduos orgânicos e resíduos indiferenciados, mas 

prevê-se também a geração de resíduos perigosos, como sejam óleos usados e embalagens, ou outros 

materiais, contaminados com óleos usados (Quadro 3.7.2). 

Quadro 3.7.2 – Principais tipologias de resíduos esperados na fase de exploração 

Actividade ou local Designação dos resíduos produzidos 
Código 

LER 

Manutenção de espaços 

verdes 

Resíduos Urbanos e equiparáveis, incluindo as fracções recolhidas selectivamente 20  

Resíduos de jardins e parques 20 02  

Outros resíduos não biodegradáveis 20 02 03 

Zona de apoio (bar) 

Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados de embalagens, recolhidos 

separadamente) 
15 01  

Resíduos Urbanos e equiparáveis, incluindo as fracções recolhidas selectivamente 20  

RSU – Fracções recolhidas selectivamente (Papel e cartão) 20 01 01 

RSU – Fracções recolhidas selectivamente (Vidro) 20 01 02 

RSU – Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas 20 01 08 

Equipamento eléctrico e electrónico fora de uso 20 01 35 

Monstros 20 03 07 

Resíduos de equipamento eléctrico e electrónico 16 02  

Armazéns de aprestos 

Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados de embalagens, recolhidos 

separadamente) 
15 01  

RSU - Fracções recolhidas selectivamente (Papel e cartão) 20 01 01 

RSU - Fracções recolhidas selectivamente (Vidro) 20 01 02 

RSU - Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas 20 01 08 

RSU - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo mistura de resíduos 20 03 01 

Resíduos de prestação de cuidados a seres humanos - resíduos cuja recolha e 

eliminação não estão sujeitas a requisitos específicos tendo em vista a prevenção de 

infecções 

18 01 04 

Cais de estacionamento 

das embarcações 

Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados de embalagens, recolhidos 

separadamente) 
15 01  

RSU - Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas 20 01 08 

RSU - Fracções recolhidas selectivamente (Vidro) 20 01 02 
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Actividade ou local Designação dos resíduos produzidos 
Código 

LER 

Reparação/manutenção 

de embarcações a seco 

Equipamento eléctrico e electrónico fora de uso * 20 01 35 

Resíduos de equipamento eléctrico e electrónico 16 02  

Óleos hidráulicos usados * 
13 01 10 e 

13 01 11 

Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados * 
13 02 05 e 

13 02 06 

Tintas, produtos adesivos, colas e resinas, contendo substâncias perigosas * 20 01 27 

Filtros de óleo * 16 01 07 

Pilhas e Acumuladores 16 06 

Resíduos de Construção e Demolição 17  

Outros resíduos de Construção e Demolição 17 09 

Dragagens de 

manutenção 

Solos, rochas e lamas de dragagem 17 05  

Óleos de motores, transmissores e lubrificação * 13 02  
Fonte: Adaptado do Plano de Gestão Integrada de Resíduos do Projecto de Execução da Área de Expansão da Pesca Artesanal 
(Proman, 2005a). 
* Nesta categoria todos os resíduos são considerados perigosos. 

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

projecto na fase de exploração. Contudo, dada a dimensão das infra-estruturas a implementar e a 

existência de um Plano de Gestão Integrada de Resíduos (a implementar aquando da execução do projecto 

de requalificação ambiental do Porto de Olhão), que define as operações de gestão de resíduos na Área de 

Expansão da Pesca Artesanal, incluindo a localização de recipientes de recolha, procedimentos e 

responsabilidades, não se espera que a produção de resíduos venha a ser problemática, quer ao nível da 

quantidade, quer ao nível da perigosidade. 

 

3.7.3. Emissões atmosféricas 

No que diz respeito a emissões atmosféricas provenientes do projecto em estudo, na fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção 

destacam-se os poluentes emitidos pelos sistemas de combustão dos veículos e maquinaria afectos à 

obra (camiões, gruas, dragas, entre outros) em resultado da queima de combustíveis fósseis. Os principais 

poluentes associados são os típicos das fontes móveis, nomeadamente CO, CO2, NOx, hidrocarbonetos e 

partículas em suspensão. É ainda de assinalar a suspensão de poeiras devido a escavações e 

movimentação ou compactação de terras; no entanto prevê-se que esta componente não seja relevante, 
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não só pela reduzida dimensão da área de intervenção, como também pelo facto de a obra se desenvolver 

maioritariamente em meio aquático ou em zona pavimentada. 

Na fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração há a considerar como principais fontes poluidoras as emissões provenientes do 

funcionamento dos motores das embarcações, dos veículos dos utilizadores do porto e dos equipamentos 

eventualmente utilizados para a realização de dragagens de manutenção. 

 

3.8. Fontes de produção de ruído e vibrações 

Associado a toda a fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção, em resultado da operação dos veículos e equipamentos a utilizar, 

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

• actividades ruidosas ligadas à construção (instalação de infra-estruturas, dragagens, entre 

outras); 

• circulação de veículos pesados de transporte de materiais; 

• utilização de máquinas e equipamentos ruidosos (e.g. escavadoras, dragas, bulldozers, 

autobetoneiras, entre outros). 

Com efeito, em termos de potencial geração de ruído e vibração das actividades construtivas, destacam-se 

as acções regularização dos fundos com o objectivo de criar condições de segurança e navegabilidade na 

bacia de abrigo. Os níveis gerados estarão intimamente ligados ao método e tipo de equipamento 

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

maior significado. 

Na Figura 3.8.1 apresentam-se valores típicos de ruído produzidos por diferentes tipos de máquinas e 

equipamentos, alguns dos quais serão provavelmente utilizados no decorrer das obras. 
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Figura 3.8.1. – Níveis de ruído produzidos por máquinas e equipamentos tipicamente utilizados em 

construção civil 

O Projecto de Execução da Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de Olhão (Proman, 2005a) 

estipula que todo o equipamento com peças rotativas deverá ficar apoiado com suportes amortecedores e 

que a tubagem que liga a esse equipamento deverá ser seccionada por mangas elásticas de elevada 

resistência, para que a redução da amplitude de vibrações no espectro audível, entre as máquinas e o 

pavimento, seja superior a 45 dB (isolamento global de 99,5%) e, nos extremos das mangas elásticas, de 

20dB (isolamento global de 90%). 

Relativamente à fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração, destacam se como principais fontes geradoras de ruído a circulação e 

a reparação de embarcações, bem como a permanência e movimentação de pessoas e veículos associada 

à actividade de pesca artesanal e zonas de apoio, como seja o bar ou as zonas para estendal de redes. As 

dragagens de manutenção serão também uma provável fonte de emissão sonora. 
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4. Caracterização da situação ambiental de referência 

No presente capítulo apresenta-se uma caracterização da situação de referência do ambiente na zona de 

estudo. Esta caracterização consiste fundamentalmente na descrição das condições de cada descritor 

ambiental considerado no cenário actual. 

Os descritores ambientais estudados são abordados de forma integrada na área de estudo e na sua 

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

outros diplomas considerados pertinentes para a dinâmica funcional dos sistemas em análise. 

A caracterização da situação ambiental de referência é realizada a diferentes escalas, dependendo do 

descritor em análise, de modo a permitir a análise diferenciada dos impactes do projecto, sendo 

explicitado em cada caso, quando tal é considerado relevante, o grau de incerteza inerente à 

caracterização do ambiente potencialmente afectado. 

Finalmente, procede-se a uma análise preditiva da evolução da situação de referência num cenário futuro 

de ausência de projecto (alternativa zero), de forma a ser possível avaliar as consequências das decisões 

de implementação ou não implementação do projecto. 

Assim, apresentam-se nos pontos seguintes as análises temáticas da caracterização da situação de 

referência para os descritores topo-hidrografia, geologia e geomorfologia; hidrodinâmica; qualidade da 

água e dos sedimentos; qualidade do ambiente (incluindo a qualidade do ar, a gestão de resíduos, 

abastecimento de água e saneamento e o ambiente sonoro); ecologia, flora e fauna; uso do solo e 

ordenamento do território; paisagem; sócio-economia; e, finalmente, património histórico-cultural. 

 

4.1. Topo-hidrografia, geologia e geomorfologia 

4.1.1. Introdução 

No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Execução da Área de Expansão de Pesca 

Artesanal no Porto de Olhão apresenta-se uma caracterização da situação de referência na qual se 

descrevem os principais aspectos da topo-hidrografia, da geologia e da geomorfologia locais. 

A caracterização da situação de referência é suportada pelos elementos bibliográficos e cartográficos 

disponíveis sobre a área de intervenção directa e a região em que se insere, dos quais se destacam: 
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• Carta Geológica de Portugal, folha 53-A (Faro), à escala 1:50 000 (Manuppella et al., 1987); 

• Carta Fisiográfica do Litoral Atlântico Algarve-Andaluzia, à escala 1:50 000 (MAOT & Junta de 

Andalucia, 2001); 

• “O Ambiente de Barreira da Ria Formosa” – Dissertação apresentada à Universidade de 

Lisboa para obtenção do Grau de Doutor em Geologia na especialidade de Geologia do 

Ambiente (Andrade, 1990); 

• Levantamento topo-hidrográfico da área de intervenção, à escala, datado de Outubro de 

2002 (IPTM in Proman, 2005a); 

• Zonamento geotécnico em profundidade elaborado no âmbito do Projecto de Execução da 

Requalificação Ambiental do Porto de Pesca de Olhão com base nos resultados dos trabalhos 

de prospecção geológica e geotécnica elaborados pela empresa Franki em 1975 (Proman, 

2005a). 

Seguidamente, e de acordo com a análise efectuada aos elementos disponíveis, apresenta-se uma 

caracterização da topo-hidrografia, das principais características geológicas locais e da envolvente 

próxima à área prevista para a área de expansão da pesca artesanal no Porto de Olhão. 

 

4.1.2. Topo-hidrografia 

O levantamento topo-hidrográfico realizado em 2002 mostra que os fundos da área de intervenção 

apresentam uma relativa uniformidade batimétrica (ver Figura 3.2.2, Volume II). Não obstante a relativa 

homogeneidade das cotas, na área de intervenção verifica-se um ligeiro aprofundamento dos fundos no 

limite Sudoeste, ou seja, próximo do actual cais. 

As batimétricas variam entre 0,0 m(ZH) e -4,0 m(ZH), verificando-se um gradual aprofundamento dos 

fundos à medida que se avança em direcção ao canal de navegação principal – Canal de Olhão, o qual 

corresponde a um dos principais canais de maré que permite a comunicação exterior da Ria Formosa com 

o domínio marinho. 

As cotas dos fundos da área de intervenção dispõem-se, sensivelmente, paralelas ao actual limite terrestre 

e contrastam com as cotas dos fundos aprofundados no âmbito da construção/manutenção do Porto de 

Pesca de Olhão (canal de acesso à cota -5 m[ZH] e bacia interior com cotas variáveis entre -1 m[ZH] e 

-4 m[ZH]) – localizado a Oeste da área prevista para a 3.ª fase das intervenções a levar a cabo para 

requalificação ambiental do Porto de Pesca de Olhão. 
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Na margem terrestre as cotas estão sensivelmente muito próximas entre si em virtude da artificialização a 

que esta zona foi sujeita e que determinou o estabelecimento de uma plataforma a cotas médias 

compreendidas entre os +4 m(ZH) e +5 m (ZH). 

 

4.1.3. Geologia 

A área afecta ao projecto de expansão da pesca artesanal no Porto de Olhão localiza-se num ambiente de 

sedimentação típico, caracterizando-se pelo predomínio de sedimentos recentes, em geral incoerentes, de 

natureza areno-silto-argilosa a silto-arenosa. 

De acordo com a Carta Geológica de Faro, à escala 1:50 000 (Manuppela et al., 1987a e b), as formações 

aluvionares representadas são constituídas por níveis argilo-arenosos que se sobrepõem a outros mais 

grosseiros, com blocos que podem exceder os 20 cm (ver Figura 4.1.1, Volume II). 

Este zonamento em profundidade foi comprovado pelos resultados da campanha de prospecção geológica 

e geotécnica realizada em 1975 pela empresa Franki. As treze sondagens realizadas, que atingiram 

profundidades compreendidas entre os 4 e os 28 m, atravessaram do topo para a base a seguinte 

sequência: 

• areias e areias argilosas, intercalada com níveis de areia gresosa; 

• areias com seixos; 

• areia gresosa. 

De forma geral, pode dizer-se que os fundos intralagunares apresentam uma relação areia/finos muito 

elevada quando confrontada com a tranquilidade que habitualmente caracteriza aquele ambiente. Este 

facto é consequência da associação de um regime de marés de amplitude elevada e um sistema de 

barreira provido de embocaduras instáveis e com uma história evolutiva movimentada e antiga. Grande 

parte, se não a totalidade, das grandes unidades fisiográficas intralagunares que formam o relevo 

intertidal e supratidal deve a sua existência à ocorrência de um substrato arenoso, sobre o qual se 

instalou uma superestrutura recente de depósitos e formas de sapal ou rasos de maré (Andrade, 1990). 

Por outro lado, o interior da laguna é recortado por uma complexa rede de canais de maré interligados 

entre si, ao longo dos quais circulam areias provenientes das barras e que revestem os fundos com uma 

cobertura móvel que progressivamente entra e sai através das barras no período de enchente e de 

vazante. 
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O sistema lagunar da Ria Formosa contacta a Norte com os terrenos do Mesozóico, os quais são 

constituídos por uma megassequência de natureza detrítica e carbonatada de calcários, margas e 

dolomias (formações geológicas que não afloram na área de intervenção), sobre os quais assenta uma 

cobertura detrítica do Cenozóico. Associado a episódios vulcânicos de natureza básica intruiram-se nas 

formações de preenchimento da bacia rochas ígneas que, em vários locais do Algarve, cortam a sua 

continuidade lateral. 

 

4.1.4. Geomorfologia 

A Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de Olhão insere-se numa zona de transição entre o 

domínio terrestre e marinho – a Ria Formosa, laguna interna pouco profunda separada do oceano por um 

extenso cordão arenoso. A Ria Formosa constitui uma unidade geomorfológica particularmente importante 

do litoral do Algarve, correspondendo a um sistema de ilhas de barreira de configuração grosseiramente 

triangular, com vértice virado para Sul e alongado para Nordeste, que se desenvolve ao longo de 

aproximadamente 55 km e que ocupa uma área total da ordem dos 84 km2 (Andrade, 1990). 

De forma geral, a Ria Formosa, pode ser definida pelas seguintes características: 

• duas penínsulas localizadas a Este e a Oeste, respectivamente Ancão e Cacela; 

• cinco ilhas (de Oeste para Este): Barreta ou Cabo de Santa Maria, Culatra ou do Farol, 

Armona, Tavira e Cabanas, que do lado marítimo apresentam contínuas praias de areia 

acompanhadas por cordões dunares e do lado lagunar praias vasosas; 

• seis barras de maré que separam as ilhas entre si (de Oeste para Este): Ancão ou S. Luís, 

Faro, Armona, Fuzeta, Tavira e Cabanas ou de Cacela; 

• sapais e zonas entre-marés; 

• extensa rede de canais de maré. 

A Ria Formosa tem uma profundidade média da ordem dos 2 m (referida ao nível médio), sendo que 

apenas cerca de 14% da superfície lagunar se encontra permanentemente submersa e aproximadamente 

80% dos fundos emergem numa baixa-mar média (Andrade, 1990). 

A área de intervenção localiza-se a Noroeste da barra da Armona (que separa a ilha da Culatra da ilha da 

Armona), no limite Nordeste do canal de Olhão – um dos canais de maré principais que se individualizam 

no interior do sistema lagunar. O canal de Olhão diverge do canal de Faro a poucas centenas de metros da 

barra de Faro e ao longo do seu percurso para Nordeste acompanha uma extensa área entre-marés, onde 
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se individualizam sapais e diversos ilhéus: ilhéus de S. Lourenço (em frente à área de intervenção), do 

Côco e da Altura (ambos a Sudoeste da área de intervenção). O canal de Olhão tem uma largura variável 

ao longo da sua extensão, sendo mais largo próximo da barra de Faro (podendo atingir uma largura 

máxima próxima dos 500 m) e apresentando uma largura inferior a 200 m na área de intervenção e na sua 

envolvente próxima. 

Devido às características geológicas da região, a área de intervenção enquadra-se numa zona de relevo 

suave e pouco acidentado, com cotas relativamente baixas e constantes, nomeadamente devido ao 

comportamento das litologias que se encontram depositadas na dependência da Ria Formosa. A 

morfologia típica da Ria Formosa contrasta com a fisiografia do restante litoral algarvio em arriba e do 

Barrocal, onde neste último caso se chegam a atingir cotas máximas da ordem dos 320 m. 

 

4.1.5. Tectónica e sismicidade 

A Orla Mesocenozóica Algarvia é dominada por uma estrutura tabular em monoclinal, com orientação ENE-

WSW, a inclinar para S. A evolução geológica que caracteriza esta bacia é particularmente variada e activa, 

sendo acidentada pelas flexuras de Sagres-Algoz-Alportel-Vila Real de Santo António e Albufeira-Guilhim-

Luz de Tavira. 

Do ponto de vista estrutural a região é caracterizada pela deformação, verificando-se a existência de forte 

dobramento e estiramento dos terrenos. Embora a estrutura do conjunto se possa considerar simples, a 

bacia algarvia evoluiu por fases nas quais intervieram diferentes tipos de esforços, quer associados a 

episódios de rifting com o início da abertura do Atlântico, quer associados à rotação da Península Ibérica 

com a abertura do Golfo da Gasconha. 

A região do Algarve está situada a escassas centenas de quilómetros da fronteira de placas 

Açores-Gibraltar, à qual se encontra associada importante actividade sísmica. Alguns dos sismos mais 

importantes sentidos em Portugal Continental, em especial no Algarve, resultam de sismicidade 

inter-placas e dos esforços de compressão entre as placas Euroasiática e Africana, cujos limites 

correspondem à falha Açores-Gibraltar. Não obstante a sismicidade interplacas, na região Algarvia são 

comuns sismos intra-placas, ou seja, sismos resultantes da movimentação de falhas activas que se 

definem no território Português. 

O Catálogo Sísmico Nacional, reportando eventos desde o início da Era de Cristo até aos nossos dias, 

mostra uma sismicidade histórica (sismos anteriores ao início do século XX) com vários eventos de grande 
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magnitude que causaram danos muito importantes no Algarve e uma sismicidade instrumental com 

inúmeros eventos, dos quais três ou quatro causaram danos significativos. Para além dos terramotos de 

1356 e de 1755, com epicentro a Oeste do Cabo de São Vicente, a sismicidade histórica refere a ocorrência 

de importantes eventos com epicentro em terra, dos quais importa salientar, pela sua importância, os 

sismos de Portimão (1719, Intensidade Mercalli Modificada [IMM] máxima = IX), Tavira (1722, IMM = IX) e 

Loulé (1856, IMM = VIII) (CCDR-Algarve, 2007a). 

Na Carta de Intensidades Máximas Históricas do Instituto de Meteorologia, o concelho de Olhão apresenta 

intensidades sísmicas máximas de grau X na Escala de Mercalli Modificada de 1956. Um sismo de grau X 

(muito desastroso) origina fendas no solo, com cortes nas canalizações, torção e empolamento nas vias de 

caminho de ferro. Não obstante serem comuns episódios sísmicos no Algarve, no Anuário 

Macrossismológico de Portugal (IM, 2004a), relativo ao ano de 2003 (último ano com informação 

disponível), não foi identificado qualquer sismo. 

De acordo com o zonamento da sismicidade do território português (MHOPT, 1983), a região Algarvia 

localiza-se na zona sísmica do tipo A, à qual corresponde um coeficiente de sismicidade de 1. Esta zona é 

suportada por terrenos do tipo III: solos coerentes de consistência média a moles. 

No âmbito do Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (CCDR-Algarve, 2007a) foi 

efectuada uma primeira avaliação das condições de amplificação das ondas sísmicas dos solos 

superficiais das principais formações geológicas do Algarve. Com base na análise de um conjunto de 

parâmetros relacionados com a velocidade de propagação das ondas sísmicas e com as características 

geológicas e geotécnicas dos solos classificou-se o troço costeiro em que se insere a Ria Formosa como 

possuindo um elevado risco de amplificação das ondas sísmicas.  

 

4.1.6. Património geológico 

Embora a área prevista para a expansão da pesca artesanal se situe em plena Ria Formosa, sistema 

natural de elevada importância fisiográfica, ecológica, e sócio-económica, não é afectada nenhuma forma 

ou estrutura classificada como património geológico nacional ou municipal ou considerada com interesse 

científico, didáctico ou cultural que seja considerado geomonumento. 

Refira-se que a área de intervenção é adjacente ao Porto de Pesca de Olhão e se situa muito próximo do 

canal de navegação principal de acesso ao mar, pelo que a necessidade de assegurar a navegabilidade 
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obriga a operações periódicas de desassoreamento, pelo que os fundos locais são o reflexo das 

intervenções que têm sido executadas ao longo dos anos na Ria Formosa. 

 

4.1.7. Hidrogeologia 

A área afecta à expansão da pesca artesanal localizar-se-á em pleno domínio lagunar, no leito e na 

margem direita do canal de Olhão, não abrangendo desta forma nenhuma zona com importância do ponto 

de vista hidrogeológico. Importa ainda referir que a área de intervenção não se localiza na proximidade de 

nenhum aquífero de relevância local ou sistema aquífero com desenvolvimento regional. 

 

4.1.8. Síntese 

A caracterização da situação de referência no âmbito do presente descritor foi elaborada com base em 

bibliografia e cartografia temática, nomeadamente a Carta Geológica de Faro, à escala 1:50 000, os 

elementos disponíveis no Projecto de Execução e a informação constante em estudos sobre a Ria Formosa. 

Da análise efectuada destacam-se as seguintes conclusões: 

• o projecto da área de expansão da pesca artesanal no Porto de Olhão será desenvolvido 

numa zona caracterizada pela sedimentação recente – Ria Formosa; 

• as principais formações geológicas presentes correspondem a materiais aluvionares 

recentes de natureza essencialmente arenosa e areno-silto-argilosa; 

• a área de intervenção caracteriza-se pela relativa homogeneidade dos fundos, com cotas 

relativamente baixas compreendidas entre os –1 m(ZH) e os –4 m(ZH); 

• de acordo com o zonamento da sismicidade do território Português, a área de intervenção 

desenvolve-se na zona sísmica do tipo A, à qual corresponde um coeficiente de sismicidade 

de 1, não tendo sido identificado nenhum sismo no concelho de Olhão no Anuário 

Macrossismológico de Portugal de 2003; 

• a área de intervenção não apresenta património geológico nacional ou municipal classificado 

ou referenciado com interesse geológico ou geomorfológico, nem formas ou estruturas 

notáveis com interesse científico, didáctico ou cultural que sejam considerados 

geomonumentos. 
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4.1.9. Evolução da situação de referência na ausência do projecto 

Na ausência de projecto não se conhecem outras intervenções que alterem as condições geológicas e 

geomorfológicas actuais. Atendendo a que esta é uma zona caracterizada pela sedimentação, são contudo 

esperadas alterações dos fundos do Porto de Pesca de Olhão e da sua envolvente próxima associadas à 

necessidade de garantir cotas compatíveis com a navegação para o Porto de Olhão. 

 

4.2. Hidrodinâmica 

4.2.1. Introdução 

A Ria Formosa corresponde a uma extensa zona lagunar delimitada a Sul por um cordão arenoso 

descontínuo, formado por duas penínsulas (Ancão e Cacela), entre as quais se desenvolvem cinco ilhas-

barreira que estabelecem, através de um conjunto de barras, a transição do domínio interno da laguna 

para o domínio marinho externo. 

As correntes de maré e os cursos de água afluentes são os principais agentes de modelação no interior da 

Ria Formosa, contribuindo de forma significativa para o contínuo assoreamento deste sistema natural. A 

ondulação incidente na costa tem igualmente um papel importante na evolução e modelação do sistema 

lagunar, sendo esta responsável pela transferência de energia para o litoral e pelo trânsito litoral que se 

processa, de forma geral, de Oeste para Este. 

A caracterização da situação de referência do descritor hidrodinâmica é efectuada com base na 

bibliografia disponível sobre a Ria Formosa. Atendendo ao enquadramento deste sistema lagunar, e de 

acordo com a informação disponível, apresenta-se seguidamente uma caracterização dos principais 

agentes modeladores e evolutivos: agitação marítima, maré e afluências de natureza fluvial. 

 

4.2.2. Agitação 

O conhecimento do clima de agitação marítima tem importância crucial na compreensão dos processos 

morfológicos e sedimentares, em particular no que respeita às praias e barras de maré que se encontram 

expostas em permanência àquele agente de modelação (Andrade, 1990). 
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Embora a área de intervenção se encontre distanciada da linha de costa cerca de 3,5 km, pelos efeitos da 

agitação sobre o cordão arenoso que delimita a laguna e as barras de Faro e da Armona, localizadas, 

respectivamente, a Sudoeste e a Sudeste da área de intervenção, importa conhecer as principais 

características da ondulação incidente na costa. 

De acordo com a informação disponível sobre a agitação marítima, aproximadamente 67% das ocorrências 

que atingem a costa algarvia têm rumo predominante de Oeste e Sudoeste. As ondas de Sudeste, 

associadas a situações de levante, correspondem a cerca de 28% da ondulação incidente na costa. 

Os registos da bóia direccional de Faro evidenciam que o escalão de altura das ondas mais frequente é o 

de 0,75 m a 1,25 m (35% dos registos), seguindo-se de forma conjunta o escalão de altura compreendido 

entre 0,25 m e 0,75 m e inferior a 0.25 m (30% dos registos). As alturas das ondas superiores a 2 m têm 

uma pequena frequência, cerca de 10 % dos registos, verificando-se que as frequências de alturas 

superiores a 4 m são, em termos de regime médio anual, relativamente pouco frequentes. A altura das 

ondas atinge, em média, 4 m, uma vez por ano, e 5 m, de cinco em cinco anos, afectando 

predominantemente a costa entre o Cabo de S. Vicente e o Cabo de Santa Maria (a Sul de Faro). As alturas 

superiores a 4 m estão associadas às componentes de Este e de Oeste. 

Os períodos mais frequentes (50% das ocorrências) correspondem a escalões superiores a 5 s, embora 

períodos superiores a 7 s e 9 s só sejam excedidos em 26% e 9% das ocorrências, respectivamente. 

A título de exemplo, apresenta-se nas Figuras 4.2.1 e 4.2.2 (Volume II), a distribuição dos principais rumos 

registados na bóia ondógrafo de Faro para o período compreendido entre Janeiro de 2007 e 2008. De 

acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Hidrográfico (IH, 2008), verifica-se que os rumos 

dos quadrantes Sudoeste e Oeste foram predominantes neste último ano. No que diz respeito à altura 

máxima da ondulação, verifica-se que as ondas predominantes foram, em geral, inferiores ou muito 

próximas de 1 m, verificando-se de forma muito esporádica alturas superiores a 4 m. Os períodos 

significativos são da ordem dos 5 s ou inferiores. 

Em Andrade (1990) são resumidas as condições de agitação marítima da seguinte forma: 

• o regime de agitação marítima ao largo é nitidamente dominado pelas situações de Oeste e 

Este, quer em frequências totais, quer no número de ocorrências correspondentes às 

maiores alturas; 

• do sector de Sul, apenas são registadas ondas de pequena altura e sem expressão quando 

comparadas com outras direcções; 
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• as situações de mar de Sudoeste e de Sudeste são ainda importantes, em frequência e 

intensidade, dominando a primeira, embora subordinadas às ocorrências de mar de Este ou 

de Oeste; 

• a distribuição sazonal das alturas de vaga não é uniforme, registando-se os mínimos 

concentrados na Primavera e no Verão, crescendo depois durante o Outono para atingir 

valores máximos no Inverno; 

• devido à orientação geral do litoral algarvio, entre outros aspectos, é de esperar que o troço 

de costa da Ria Formosa se encontre abrigado das componentes de agitação marítima mais 

energéticas, cuja direcção de propagação lhe é paralela. 

 

4.2.3. Marés 

A maré na costa Portuguesa caracteriza-se pela ocorrência diária de duas preia-mares (PM) e duas baixa-

mares (BM). As marés na Ria Formosa podem-se caracterizar pelos níveis médios dos Portos do Sotavento, 

apresentados no Quadro 4.2.1. 

Quadro 4.2.1 – Valores característicos das marés 

Marés Portos do sotavento Descrição 

PM AV (+3,37 m) ZH 

são os valores médios das alturas de água de duas preia-mares 

sucessivas, que ocorrem quinzenalmente  quando a amplitude da maré 

é maior 

PM AM (+2,61 m) ZH 

são os valores médios das alturas de água de duas preia-mares 

sucessivas, que ocorrem quinzenalmente  quando a amplitude da maré 

é menor 

BM AM (+1,38 m) ZH 

são os valores médios das alturas de água de duas baixa-mares 

sucessivas, que ocorrem quinzenalmente  quando a amplitude da maré 

é menor 

BM AV (+0,60 m) ZH 

são os valores médios das alturas de água de duas baixa-mares 

sucessivas, que ocorrem quinzenalmente  quando a amplitude da maré 

é maior 

BM min (+0,12 m) ZH 
são os valores mínimos das alturas de maré que se prevê possam 

ocorrer sob condições meteorológicas normais 
Fonte: IPTM, 2003 in ICN, 1991. 

O estudo da frequência de ocorrência dos níveis de preia-mar e de baixa-mar, efectuado pela antiga 

Direcção Geral de Portos, em 1998, mostra que 90% das preia-mares atingem cotas variáveis entre 2,5m e 



 

Rf_t07070/ 01 EIA do Projecto de Execução da Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de Olhão: 45 

Relatório Síntese 

 

3,5m e 90% das baixa-mares se localizam a cotas entre 0,50 m e 1,50 m. As maiores amplitudes de maré 

na Ria Formosa acontecem por altura das marés vivas (2,84 m em 1987 e 2,77 m em 2003), mas a 

amplitude de maré pode alcançar, em condições meteorológicas médias, mais um metro que o valor 

registado nas marés vivas, todavia, em situações de temporal conjugadas com as marés vivas, devido à 

sobreelevação temporária do plano de água (Andrade, 1990). 

Durante as marés vivas dá-se a entrada de grandes quantidades de água oceânica no sistema, 

predominando a água salgada em detrimento da proveniente das linhas de água afluentes ao sistema 

lagunar. Simultaneamente, as correntes oceânicas adquirem maior intensidade, reunindo-se, portanto, 

condições para uma maior instabilidade na laguna. 

Em Andrade (1990) foi estimado um prisma de maré, na Ria Formosa, em período de águas vivas da ordem 

de 1,35x108 m3 e, em período de águas mortas, da ordem de 5,8x107 m3. Das seis barras, três barras 

escoam cerca de 88% do total do prisma de maré (Faro [26% do total], Armona [48% do total] e Cacela 

[14% do total]), sendo o contributo das restantes pouco importante. 

As correntes na Ria Formosa são resultantes sobretudo da maré, uma vez que o caudal das ribeiras 

afluentes ao sistema lagunar é, na maioria dos casos, insignificante, apresentando um escoamento 

concentrado e torrencial, exclusivo do Inverno, encontrando-se as ribeiras secas a maior parte do ano. 

As velocidades registadas na laguna ao longo dos ciclos de maré variam muito consoante o local e a 

amplitude de maré. Deste modo, no interior da laguna a intensidade das correntes é inferior à registada 

nas barras (verificando-se mesmo nestas diferenças). As barras artificiais (Faro e Tavira) apresentam 

velocidades da ordem dos 2 m/s, em períodos de vazante, enquanto nas barras sem infra-estruturas de 

estabilização se verificam, em geral, velocidades inferiores a 1 m/s. 

O canal de Faro constitui a principal via de alimentação da terminação poente da Ria Formosa, 

assegurando através do esteiro do Ramalhete a conexão hidráulica entre a barra de Faro e o canal do 

Ancão durante as fases da maré em que o plano de água se encontra abaixo do nível médio. Por sua vez a 

conexão entre o canal de Faro e de Olhão apenas ocorre em situações em que as cotas da maré se 

encontram acima do nível médio.  

 



 

46  Rf_t07070/ 01 EIA do Projecto de Execução da Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de Olhão: 

Relatório Síntese 

 

4.2.4. Afluências fluviais 

O sistema fluvial afluente à Ria Formosa contribui com uma carga sedimentar de natureza essencialmente 

silto-argilosa, que é o resultado dos fenómenos e processos de erosão hídrica que actuam sobre os solos 

e rochas aflorantes no Barrocal e na Serra Algarvia. 

O material transportado pelas principais bacias hidrográficas afluentes à Ria Formosa (rio Gilão e ribeiras 

de Almargem e Seco) é depositado nos troços de menor hidrodinamismo, evidenciado pelo 

desenvolvimento dos sapais e dos rasos de maré, e movimentado para o exterior pelas correntes de 

vazante. 

O estudo efectuado por Andrade (1990) para estimar o débito sólido anual com proveniência nos rios e 

ribeiras que afluem ao sistema lagunar da Ria Formosa mostra que a descarga total, a partir do 

escoamento superficial da bacia hidrográfica do rio Gilão (com uma área aproximada de 234 km2), em 

conjunto com as ribeiras de Almargem e Seco, contribuem com cerca de 3/4 do material total injectado 

(que se estimou estar compreendido entre 1 x 105 m3/ano e 2 x 105 m3/ano). 

 

4.2.5. Dinâmica sedimentar 

As condições hidrodinâmicas desempenham um papel fundamental no transporte e deposição dos 

sedimentos no interior dos sistemas lagunares.  

As areias que entram pelas barras por acção das marés e, em menor medida, os sedimentos transportados 

pelos cursos de água que desaguam na laguna, conduzem ao progressivo assoreamento da laguna. 

Apesar de se tratarem de fenómenos naturais, a influência antrópica é bastante significativa no segundo 

caso, uma vez que a ocupação a montante provocou a degradação do coberto vegetal natural e que a 

utilização de práticas agrícolas pouco adequadas conduziu à intensificação dos fenómenos erosivos 

hídricos (particularmente activos na região mediterrânica devido ao regime pluviométrico marcadamente 

sazonal) e ao consequente aumento do caudal sólido transportado pelos cursos de água. 

Como principais consequências do assoreamento do sistema lagunar surge a diminuição da 

navegabilidade dos canais e das barras, diminuição do prisma de maré e da capacidade de renovação das 

águas da laguna, que conduz à redução da circulação hídrica que por sua vez facilita a deposição de 

sedimentos uma vez que a capacidade de transporte da corrente diminui. Esta diminuição da circulação 

hídrica terá repercussões particularmente graves ao nível da qualidade das águas devido à existência de 

lançamentos de águas residuais não tratadas ou insuficientemente tratadas. 
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O regime de descarga sólida na Ria Formosa é marcadamente descontínuo no tempo (Andrade, 1990), 

favorecendo a operação dos processos de separação horizontal dos calibres, uma alimentação em finos 

mais persistente ao longo do ano e a retenção das componentes arenosa e cascalhenta nas vizinhanças da 

desembocadura, quer sob a forma de depósitos aluviais intraestuarinos, quer de cones de dejecção 

exteriores. 

Para tentar contrariar o gradual assoreamento do sistema lagunar, com consequências como a diminuição 

da navegabilidade dos canais e das barras, a diminuição do prisma de maré e da capacidade de renovação 

das águas da laguna, são periodicamente realizadas dragagens na Ria Formosa. 

Relativamente ao potencial local de imersão1 do material a dragar na Área de Expansão da Pesca 

Artesanal, refira-se que as correntes na plataforma algarvia, de acordo com Magalhães (1999), são em 

geral fracas, predominando as correntes de deriva sobre as de maré, as quais apenas conseguem impor as 

suas características perante uma quase total ausência de vento. A intensidade da deriva apresenta-se 

geralmente inferior a 25 cm/s, atingindo valores da ordem dos 50 cm/s em casos extremos (Magalhães, 

1999). A corrente de deriva tende a adaptar-se ao perfil da costa, correndo paralelamente a esta, num ou 

noutro sentido durante dias seguidos, perdendo progressivamente a sua influência até à batimétrica dos 

30 m. Assim, a influência da deriva no potencial local de deposição dos dragados será praticamente 

insignificante. 

 

4.2.6. Síntese 

A Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de Olhão localiza-se numa zona particularmente 

influenciada pelas marés. As marés têm um papel fundamental na modelação do canal de Olhão, sendo a 

influência das correntes fluviais afluentes ao sistema lagunar relativamente reduzida ao longo da maior 

parte do ano. 

                                                 

1 Como se referiu anteriormente, caso o material a dragar possua características adequadas à imersão 

no mar (segundo o disposto na Portaria n.º 1450/2007, de 12 de Novembro), um possível local situa-se 

entre 4,5 e 5 milhas da costa, a Sul da Barra de Faro/Olhão, entre as batimétricas -100 m e -200 m, de 

acordo com informação obtida informalmente junto do Instituto de Investigação das Pescas e do Mar 

(IPIMAR, comunicação oral, 04/04/2008). 
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A agitação marítima incidente na linha de costa tem também influência na evolução da Ria Formosa, 

sobretudo das ilhas barreira e das barras. O regime de agitação marítima é predominantemente do rumo 

Oeste, quer em frequências totais, quer no número de ocorrências correspondentes às maiores alturas. As 

situações de mar de Sudoeste e de Sudeste são ainda importantes, em frequência e intensidade, 

dominando a primeira, embora subordinadas às ocorrências de mar de Este ou de Oeste. 

Relativamente ao potencial local de deposição de dragados, referiu-se que as correntes na plataforma 

algarvia são em geral fracas, predominando as correntes de deriva, perdendo progressivamente a sua 

influência até à batimétrica dos 30 m. 

 

4.2.7. Evolução da situação de referência na ausência do projecto 

Na ausência de projecto e desconhecendo-se a existência de outros projectos para a área de estudo, a 

área prevista para expansão da pesca artesanal será a expressão da evolução a que estará sujeita a Ria 

Formosa, bem como das actividades humanas que se desenvolvem na sua área de influência. 

A evolução da Ria Formosa será determinada por factores globais, como por exemplo a subida do nível do 

mar, e de factores locais, como a disponibilidade de sedimentos que afluem ao sistema e circulam no 

trânsito litoral. Nestas condições, deverão continuar a ser realizadas dragagens de manutenção para 

garantir as condições de navegabilidade e a segurança das embarcações no acesso ao Porto de Olhão. 

 

4.3. Qualidade da água e dos sedimentos 

4.3.1. Introdução 

A qualidade da água e dos sedimentos no estuário da Ria Formosa está directamente relacionada com as 

actividades presentes na bacia hidrográfica a montante e com os usos praticados na ria propriamente dita, 

sobretudo no período estival onde, para além da pesca, se pratica a actividade turística e balnear. 

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. 
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De acordo com o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH – INAG, 2007) e com a 

CCDR-Algarve (2007d), actualmente, não existem estações de monitorização da qualidade da água na 

zona de intervenção propriamente dita. Deste modo, no âmbito do presente EIA, a caracterização da 

qualidade da água baseou-se nos dados recolhidos nas zonas balneares mais próximas, nomeadamente, 

em Armona Ria e Armona Mar (CCDR-Algarve, 2006 e 2007c). Esta informação é complementada com os 

dados recolhidos pela rede de monitorização da qualidade da água no canal de Olhão, em pontos de 

amostragem operados entre 1999 e 2004 (INAG, 2007). 

A caracterização da qualidade dos sedimentos baseou-se em informação disponibilizada pelo IPTM, 

designadamente nas análises granulométrica e às características físico-químicas de uma amostra 

compósita recolhida no limite Nordeste da área de intervenção. 

 

4.3.2. Caracterização do sistema hidrográfico 

A Ria Formosa é uma área protegida que integra o Parque Natural da Ria Formosa (PNRF), criado pelo 

Decreto-Lei n.º 373/87, de 9 de Dezembro, estando situada na província marinha do Atlântico oriental de 

águas temperadas. Constitui uma vasta região lagunar que se distribui ao longo da costa Sul do Sotavento 

Algarvio, entre as coordenadas de 36°58′ a 37°10′ de latitude Norte e de 7°32′ a 8°02′ de longitude Oeste, 

distribuindo-se a sua área pelos concelhos de Loulé, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António (ver 

Figura 4.3.1, Volume II). Tem a sua largura máxima junto à cidade de Faro (cerca de 6 km, medidos entre o 

Cerro de Santo António do Alto [Faro] e o Cabo de Santa Maria) e variações que nos seus extremos, a 

Oeste e a Este, atingem algumas centenas de metros. Este sistema lagunar tem uma forma triangular e 

apesar de ser reconhecido como ria, na realidade não o é, uma vez que uma ria é um vale fluvial inundado 

pelo mar, o que não é o caso, uma vez que a laguna é formada por ilhas barreira. 

O sistema é quase exclusivamente alimentado por água oceânica, cujo tempo de residência no interior da 

bacia de maré é escasso, devido à fisiografia dos fundos. De facto, a a a a taxa de renovação da água é taxa de renovação da água é taxa de renovação da água é taxa de renovação da água é 

suficientemente elevada para se poder considerar que a totalidade do corpo aquoso é reciclado suficientemente elevada para se poder considerar que a totalidade do corpo aquoso é reciclado suficientemente elevada para se poder considerar que a totalidade do corpo aquoso é reciclado suficientemente elevada para se poder considerar que a totalidade do corpo aquoso é reciclado 

diariamente, pelo menos uma vezdiariamente, pelo menos uma vezdiariamente, pelo menos uma vezdiariamente, pelo menos uma vez. 

Como resultado desta característica será de esperar a ocorrência de elevados índices de oxigenação da 

coluna de água, oxidação intensa e rápida da matéria orgânica depositada, evacuação fácil da carga 

sedimentar em suspensão e uma caracterização físico-química semelhante à qualidade média da massa 

de água oceânica da região litoral exterior. Pelas mesmas razões os efeitos de estratificação e a geração 
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de correntes residuais de salinidade devem ser inibidas favorecendo-se a homogeneização vertical e 

horizontal da água 

Estes factores são propícios à fixação e desenvolvimento das mais variadas espécies marinhas, sobretudo 

daquelas que necessitam de águas protegidas para efectuarem o seu ciclo normal de vida, acrescentando-

se os fundos baixos, temperaturas adequadas, salinidade elevada, águas renovadas e um substracto de 

fundos arenosos e argilosos. Por todas estas condições, a Ria Formosa tornou-se local de criação por 

excelência no respeitante aos moluscos bivalves. A Ria Formosa é também uma zona húmida de 

importância internacional como habitat de aves aquáticas. 

 

4.3.2.1. Principais usos da água na Ria Formosa 

Relativamente aos principais usos da água registados na Ria Formosa destacam-se: 

• uso balnear; 

• navegação fluvial; 

• aquicultura. 

Uso balnear 

As praias mais próximas da área de intervenção, para Este, são Armona mar (a cerca de 2,5 km) e Armona 

ria (a cerca de 3,2 km), pertences ao concelho de Olhão. Mais distantes, em águas interiores da ria, 

identificam-se as praias de Cavacos, Fuseta ria e Tesos. A Oeste, as praias designadas mais próximas da 

área de estudo, já no concelho de Faro, são Culatra (ria), Hangares e Farol (ria), todas a mais de 3,5 km de 

distância da área de intervenção. 

Navegação fluvial 

A navegação na Ria Formosa é possível numa extensão de cerca de 55 km, no troço compreendido entre o 

Ancão e a Manta Rota. A navegação da Ria Formosa está associada às embarcações de pesca, recreio e 

transporte de passageiros de e para as ilhas. Em alguns pontos, nas áreas mais interiores dos canais, a 

navegação encontra-se condicionada devido ao assoreamento verificado actualmente. 

Aquicultura 

Tal como referido anteriormente, a Ria Formosa apresenta excelentes características para a criação de 

moluscos bivalves. Segundo a cartografia que acompanha o Plano de Ordenamento do Parque Natural da 
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Ria Formosa (ICN, 1991), a área de intervenção situa-se na proximidade de zonas de viveiros e de áreas 

naturais de produção de bivalves de boa e muito boa produção (Costado da Volta, Sapal da Ilha do Coco, 

Ilha do Coco), estando separada destas pelo canal de navegação de acesso aos portos de pesca e 

recreativo de Olhão (Canal de Marim). De acordo com a Direcção-Geral de Pescas e Aquicultura, existem 

vários centros de depuração e expedição de moluscos bivalves vivos sedeados em Olhão, usufruindo das 

boas condições naturais da Ria Formosa para a produção de bivalves. 

 

4.3.2.2. Principais actividades humanas na bacia hidrográfica 

As fontes potencialmente poluidoras presentes na bacia hidrográfica são, de um modo geral, as seguintes: 

• actividades portuárias; 

• agricultura; 

• indústria; 

• ocupação urbana. 

Actividades portuárias 

A área de estudo insere-se na zona de jurisdição portuária, que inclui o Porto Recreativo e o Porto de 

Pesca de Olhão. Este último inclui uma doca de pesca e uma zona de estaleiros navais. A actividade de 

reparação e construção naval gera vários tipos de efluentes líquidos e resíduos, destacando-se, pela sua 

perigosidade, os hidrocarbonetos (combustíveis e óleos) e as tintas. Deste modo, podem ocorrer derrames 

daquelas substâncias para a ria, quer directamente quer arrastados pelas águas pluviais, e/ou absorvidos 

pelo solo em áreas não impermeabilizadas. 

De acordo com a Convenção Marpol 73/78, não pode haver descarga directa de efluentes para as águas 

interiores, pelo que os portos devem dispor de instalações para a recolha das águas residuais geradas nas 

embarcações. O porto recreativo de Olhão dispõe destas instalações. 

Em 2002, foram realizadas auditorias ambientais às áreas de jurisdição portuária, no âmbito do estudo 

“Diagnósticos Ambientais dos Portos do Algarve” (NEMUS, 2002). Em termos de factores de risco e de 

degradação da qualidade da água, este documento assinala uma acumulação excessiva de resíduos no 

fundo da bacia do porto de pesca resultantes da limpeza das embarcações; a existência de embarcações 

abandonadas, sobretudo na região exterior do porto, e a observação frequente de manchas de óleo nas 

águas da Ria Formosa, provenientes do interior do porto, supondo-se que existem algumas embarcações 

com fugas no casco. 
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No que diz respeito à doca de recreio, não há registos de acidentes de contaminações ou de eutrofização 

nesta zona. Na data da auditoria ambiental, a água apresentava boas condições de visibilidade, tendo 

contudo sido verificada a presença de sólidos flutuantes, que por acção das marés se concentram nas 

áreas de menor agitação da doca. Como área confinada, existe maior risco de contaminação das águas, 

uma vez que o hidrodinamismo é muito baixo, devendo ser controlados os fenómenos de eutrofização no 

interior da bacia. 

Agricultura  

A poluição associada à agricultura na envolvente da cidade de Olhão é de natureza difusa, devendo-se ao 

uso de produtos químicos, nomeadamente fertilizantes e pesticidas. 

Indústria 

A indústria é uma potencial fonte poluente para o meio aquático, através de descargas de águas residuais 

não tratadas ou por poluição tópica difusa. Do sector industrial do concelho de Olhão destacam-se: 

• indústria alimentar – transformação de pescado (junto ao Porto de Pesca de Olhão); 

• indústria da madeira e da cortiça e suas obras; 

• indústrias metalúrgicas de base e de produtos metálicos. 

De acordo com o Anuário Estatístico da Região do Algarve (INE, 2005) podem identificar-se dois tipos de 

actividades industriais poluidoras:  

• actividades pertencentes a sectores potencialmente utilizadores de substâncias perigosas; 

• actividades cuja produção de efluentes industrial é significativa quer em termos de caudal, 

quer em termos de cargas poluentes. 

Ocupação urbana 

A ocupação urbana do território gera efluentes domésticos, através da utilização de edifícios residenciais e 

de serviços, ou de quaisquer outras actividades humanas. Estas águas residuais contêm uma elevada 

carga de matéria orgânica, sólidos suspensos, nutrientes (azoto e fósforo), entre outros compostos, cuja 

descarga sem tratamento causa problemas de degradação graves no meio receptor. 

A ocupação urbana é também potenciadora de poluição tópica difusa dos recursos hídricos, associada à 

deposição de lixos em locais indevidos e à manipulação de substâncias perigosas, tais como óleos, em 

locais não impermeabilizados e equipados com sistema de drenagem e tratamento. Informação mais 
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detalhada relativa à situação actual de drenagem e tratamento de águas residuais no concelho pode ser 

consultada no ponto 4.4.2.3. do presente relatório. 

 

4.3.3. Qualidade da água 

A caracterização da qualidade da água apresentada em seguida baseia-se, essencialmente, nos dados da 

qualidade de águas em Zonas Balneares, tendo em conta que, como já foi referido, não existem próximo 

da área de estudo estações de monitorização da qualidade da água a cargo do INAG ou da CCDR-Algarve. 

As normas e objectivos de qualidade da água aplicáveis são estabelecidos pelo DecretoDecretoDecretoDecreto----Lei n.º 236/98Lei n.º 236/98Lei n.º 236/98Lei n.º 236/98,,,,    de de de de 

1 de Agosto1 de Agosto1 de Agosto1 de Agosto (transposição da Directiva do Conselho n.º 76/160/CEE, de 8 de Dezembro de 1975). Este 

diploma estabelece limites para vários parâmetros físicos, químicos e microbiológicos com vista à defesa 

da saúde dos utentes das zonas balneares (Quadro 4.3.1). 

Quadro 4.3.1 – Parâmetros indicadores da qualidade da água em Zonas Balneares 

Parâmetro VMR VMA 

Coliformes totais /100ml 500 10000 

Coliformes fecais /100ml 100 2000 

Estreptococos fecais /100 ml 100 - 

Salmonelas /litro - 0 

Óleos minerais Menos de 0.3 mg/l Ausência de manchas ou cheiro 

Substâncias tensioactivas mg/l Menos de 0.3 mg/l Ausência de espuma persistente 

Fenóis mg/l C6H5OH Menos de 0.005 mg/l Ausência de cheiro específico 
Legenda: 
VMR – Valor Máximo Recomendável; 
VMA – Valor Máximo Admissível. 
Fonte: Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. 

A cor, transparência e pH das amostras são também registados. Tendo em consideração os valores limite 

indicados anteriormente, a qualidade das águas balnearesqualidade das águas balnearesqualidade das águas balnearesqualidade das águas balneares é classificada nos termos adoptados pelo 

Instituto da Água, do seguinte modo: 

• Boa, quando pelo menos 80% das análises são inferiores ao VMR; 

• Aceitável, quando pelo menos 95% das análises efectuadas são inferiores ao VMA; 

• Má,    quando mais de 5% das análises efectuadas são superiores ao VMA. 
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O período de amostragem tem início quinze dias antes da época balnear, que decorre de 1 de Junho a 30 

de Setembro, no mínimo com uma frequência de amostragem quinzenal. Para além destes parâmetros, 

realizam-se complementarmente análises aos indicados no Quadro 4.3.2. 

As praias designadas anteriormente referidas (ponto 4.3.2.1. – Uso balnear) integram o programa de 

monitorização da qualidade da água da CCDR-Algarve. De acordo com os relatórios de conformidade das 

águas balneares emitidos por esta entidade relativamente às épocas balneares de 2006 e 2007, a 

qualidade da água nas praias mais próximas da área de estudo, nomeadamente, Armona (mar e ria) e 

Cavacos, a Este, Culatra (ria), Hangares e Farol (ria) a Oeste, classifica-se como “Boa”. Mesmo as praias 

situadas nas águas interiores da ria apresentaram Boa qualidade em 100% dos ensaios realizados nos 

períodos balneares de 2006 e 2007, com excepção de Hangares, onde apenas 80% dos ensaios estavam 

em conformidade com a norma de qualidade (limite inferior mínimo para a classificação da qualidade da 

água como Boa). 

No entanto, apenas a praia de Armona Mar, exterior à ria, foi distinguida com a Bandeira Azul, galardão 

que atesta a qualidade da água para uso balnear. Ressalve-se, ainda assim, que este galardão diz respeito 

não só à qualidade da água mas também a factores de outra natureza, como seja a disponibilização de 

informação, educação ambiental e gestão de equipamentos. 

Já as praias de Fuseta (ria) e Tesos, no concelho de Olhão, apresentaram “Má” qualidade da água nos 

períodos balneares de 2006 e 2007. As águas interiores da ria, mais próximas das actividades humanas 

poluentes, estão sujeitas a menor homogeneização e renovação da coluna de água no período do Verão, 

altura em que se registam caudais hídricos mais reduzidos e em que se regista maior carga poluente 

associada à ocupação turística. 

Apesar de o controlo da qualidade da água em zonas balneares ser discreto no tempo, concentrando-se 

em três meses apenas, no Verão verificam-se dois dos principais factores que contribuem para a 

degradação da qualidade da água: aumento da ocupação turística e menores caudais hídricos. 

Entre 1999 e 2004, foram recolhidas amostras pontuais em vários pontos da Ria Formosa, no âmbito da 

Rede de Qualidade do Instituto da Água (SNIRH). As actividades presentes na bacia hidrográfica bem como 

os usos da água da Ria Formosa, na proximidade da área de intervenção, não sofreram alterações 

significativas desde a realização dos ensaios para controlo da qualidade da água disponíveis. Assim, 

apresentam-se os resultados considerados mais relevantes, ou seja, no âmbito do presente estudo foram 

analisados dados relativos aos pontos de amostragem seguintes (ver Figura 4.3.2, Volume II): 

• Bóia 12, Canal Olhão (31J/20) – dados entre 2002 a 2004; 
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• Olhão (31J/03) – dados entre 1999 e 2004. 

As amostras recolhidas nos pontos assinalados foram sujeitas a dois elencos distintos de ensaios. No 

canal de Olhão (31J/20), foram analisados vários pesticidas, PCB e hidrocarbonetos, sem que a presença 

destas substâncias tenha sido detectada. Verificou-se que os resultados relativos ao azoto amoniacal e 

fósforo total, chumbo, cobre, mercúrio, níquel e zinco se encontravam abaixo dos respectivos VMA 

estabelecidos como objectivos ambientais de qualidade mínima para águas superficiais (Anexo XXI do 

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto). Os Quadros 4.3.2 e 4.3.3 apresentam os compostos detectados e 

os resultados relativos aos outros parâmetros monitorizados no canal de Olhão (31J/20). 

Quadro 4.3.2 – Controlo da qualidade da água no Canal de Olhão (31J/20) – parâmetros pH, temperatura, 

salinidade, sólidos suspensos totais, oxigénio dissolvido, fósforo, amónia e azoto 

Data Hora pH* 
T 

(°C) 
Salinidade 

SST 

(mg/l) 

O2 

dissolvido* 

(mg/l) 

O2 

dissolvido* 

(%) 

Fósforo 

total 

(mg/l) 

Amónia 

total 

(mgN/l) 

Azoto 

dissolvido 

(mg/l) 

27/02/2002 9:45 8,16 16 36,315 14 7,75 98 0,036 0,08 0,302 

20/09/2002 10:35 8,03 21,6 35,025 4 6,1 85 0,052 0,115 0,338 

26/03/2003 11:50 8,19 16,6 35,065 3 8,7 110 - 0,064 0,315 

24/09/2003 16:20 8,15 23,2 36,466 2 7,84 114 - 0,025 0,165 

24/09/2004 14:45 8,08 23,3 36,16 2 7,79 112 - 0,0366 0,1976 

Legenda: * – medido em laboratório. 
Fonte: INAG, 2007. 

Quadro 4.3.3 – Controlo da qualidade da água no Canal de Olhão (31J/20) – metais 

Data 
Chumbo total 

mg/l 

Cobre total 

mg/l 

Mercúrio 

total µg/l 

Níquel total 

mg/l 

Zinco total 

mg/l 

27/02/2002 9:45 0,00208 0,00032 0,03 0,0003 0,00226 

20/09/2002 10:35 0,00115 0,00059 0,04 0,0004 0,00219 

Fonte: INAG, 2007. 

Junto a Olhão (31J/03), a maior parte das substâncias analisadas situava-se abaixo do limite de detecção, 

incluindo inúmeros compostos orgânicos e metais pesados, tais como níquel, chumbo, crómio ou cádmio. 

Pontualmente, foram detectados cianetos, mantendo-se abaixo do valor máximo admissível, e vestígios de 

alguns compostos orgânicos e organoclorados utilizados como solventes ou em sistemas hidráulicos, 

provavelmente associados às actividades portuárias e à laboração dos estaleiros navais (Quadro 4.3.4). 
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Quadro 4.3.4 – Controlo da qualidade da água em Olhão (31J/03) 

Data Hora 
Cianeto 

Dicloro 

metano 

Fosfato 

de 

Tributilo 

Naftaleno 
Tetracloro 

etileno 

Tricloro 

metano 

1-Cloro 

naftaleno 

2-

Dicloro 

metano 

2-

Dicloro 

propano 

(mg/l) (µg/l) (µg/l) (ng/l) (ng/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) 

25/05/1999 14:00 (<)  (<) 6,8      

14/06/1999 14:15 (<)  (<) 1,7   (<) (<) 1,93 

23/08/1999 12:40 0,011  0,21 11,2   (<) (<) (<) 

20/09/1999 17:30 (<)  0,054 33,9   (<) (<) (<) 

18/10/1999 13:00 0,03  0,02 13,4 590  (<) (<) (<) 

22/11/1999 11:30 (<)  (<) 8,13 380  0,43 (<) (<) 

14/12/1999 11:45 (<)  (<) 2,34 (<)  0,03 (<) (<) 

25/01/2000 21:20 0,021  0,014 12,6 50   (<)  

25/02/2000 15:00 (<)  0,022 15,2 (<)  (<) (<) (<) 

19/03/2000 16:00 (<)  0,132 43,8 (<)  (<) (<) (<) 

16/04/2000 15:45 (<)  0,048 (<) 134  0,224 (<) (<) 

28/04/2001 10:40 0,022 1,6 0,73 11,3 (<) 0,414 (<) 1,6 (<) 

20/06/2001 11:45 (<) (<) 0,21 (<) 20 0,01 (<) (<) (<) 

01/08/2001 8:00 (<) (<) 2,04 (<)  (<) (<) (<) (<) 

25/09/2001 15:15 (<) (<) 0,45 (<)  (<) (<) (<) (<) 

23/11/2001 11:00 (<) (<) 0,68 0.6  (<) (<) (<) (<) 

21/01/2002 13:00 (<) (<) 2,22 (<)  (<) (<) (<) (<) 

23/03/2002 16:45 (<) (<) 0,56 8,5  (<) (<) (<) (<) 

28/05/2002 0:00 (<)  (<) 5,6      

14/07/2002 11:10 0,011 (<) (<) (<) (<) (<)  (<) (<) 

29/09/2002 0:00 (<) (<) 1,65 3,3 (<) (<)  (<) (<) 

25/11/2002 11:00 (<) 1,59 0,32 (<) (<) (<)  1,59 (<) 

21/04/2003 11:55 (<) (<) (<) (<) (<) 1,22  (<) (<) 

16/01/2004 15:50 (<) (<) (<) (<) 731 (<)  (<) (<) 
Legenda: 
(<) – abaixo do respectivo limite de detecção; as células em branco correspondem a ensaios não realizados. 
Fonte: INAG, 2007. 

Note-se que foram recolhidas amostras em Olhão (31J/03) com maior frequência do que a assinalada no 

Quadro 4.3.4, no entanto, apenas se reportam as ocasiões em que pelo menos um dos compostos 

analisados foi detectado. As análises em que todos estes compostos se situam abaixo dos respectivos 

limites de detecção não foram apresentadas por uma questão de extensão do presente relatório. 
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Efectivamente, os estaleiros navais e os portos de pesca e recreação de Olhão constituem potenciais focos 

de contaminação das águas na proximidade da área de estudo. Não obstante, os resultados disponíveis 

indicam que, à data da sua realização, de modo geral, os objectivos de qualidade para águas superficiais 

estabelecidos na lei eram cumpridos. As condições naturais da Ria Formosa, nomeadamente, a elevada 

taxa de recirculação da água contribuem para reduzir o tempo de residência dos poluentes nas suas águas 

interiores. 

 

4.3.4. Qualidade dos sedimentos 

O IPTM – Delegação do Sul, com o objectivo de caracterizar os sedimentos a dragar num conjunto de áreas 

sob jurisdição portuária, realizou em Outubro de 2004 uma campanha de recolha de sedimentos em 

Tavira, Faro, Olhão e no canal da Fuzeta. 

No âmbito desta campanha foram recolhidas e analisadas em laboratório amostras compósitas 

representativas do primeiro metro da coluna de sedimentos. Uma destas amostras foi recolhida numa 

estação localizada no limite Nordeste da área de intervenção (ver Figura 4.3.3, Volume II), sendo as 

coordenadas apresentadas no quadro seguinte. 

Quadro 4.3.5 – Coordenadas de localização da estação de amostragem 

Estação de amostragem X (m) Y (m) 

Olhão 26 774,91 - 293 410,15 

Nesta amostra foram realizadas análises físicas (análise granulométrica, determinação da densidade das 

partículas e percentagem de sólidos) e análises químicas (metais e compostos orgânicos), apresentando- 

-se no quadro seguinte os respectivos resultados e a sua classificação de acordo com a Portaria 

nº 1450/2007, de 12 de Novembro (que revoga o Despacho Conjunto do Ministério do Ambiente e 

Recursos Naturais e do Ministério do Mar referente à dragagem e imersão de materiais dragados [Diário da 

República – II Série, n.º 141, de 21 de Junho de 1995]). 
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Quadro 4.3.6 – Resultados das análises físicas e químicas 

Análises físicas 

% de sólidos 48,12 

densidade (g/cm3) 2,17 

% areias 33 

% siltes 22 

% argilas 45 

Análises químicas Classificação 

arsénio (mg/kg) 20,81 2 

cádmio (mg/kg) 1,20 2 

crómio (mg/kg) 98,11 2 

Cobre (mg/kg) 105,13 2 

mercúrio (mg/kg) 1,43 2 

chumbo (mg/kg) 96,70 2 

Níquel (mg/kg) 62,31 2 

Zinco (mg/kg) 358,16 2 

PCB (µg/kg) 0,32 1 

PAH (µg/kg) 159,6 1 

HCB (µg/kg) 0,04 1 

A amostra recolhida corresponde a argilas areno-siltosas e apresenta uma densidade relativamente 

inferior àquela que caracteriza os minerais mais comuns (sendo o mineral quartzo uma referência 

[2,65 g/cm3]). 

De acordo com a Portaria n.º 1450/2007, de 12 de Novembro, esta amostra de sedimentos apresenta-se 

com contaminação vestigiária (classe 2) em todos os metais analisados e limpa (classe 1) relativamente a 

todos os compostos orgânicos. De acordo com o mesmo diploma os materiais com contaminação 

vestigiária podem ser imersos no meio aquático, tendo em atenção as características do meio receptor e o 

uso legítimo do mesmo. 

Apesar da reduzida contaminação detectada, recomenda-se no entanto a confirmação deste dado. Assim, 

sugere-se que nos termos do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio – diploma que estabelece o 

regime de utilização dos recursos hídricos e títulos de utilização –, seja realizada previamente à 

empreitada uma nova campanha de recolha e caracterização físico-química de amostras representativas 

da coluna de sedimentos a dragar (de acordo com as condições estipuladas na Portaria n.º 1450/2007, de 

12 de Novembro), que permita uma visão actualizada no momento que antecede as operações de 

dragagem. 
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Caso, como se julga, esta nova campanha venha a confirmar os resultados analisados no presente EIA, 

propõe-se como possível local de imersão dos sedimentos a dragar uma zona da plataforma continental 

situada entre 4,5 e 5 milhas da costa, a Sul da Barra de Faro/Olhão, entre as batimétricas 100 m e 200 m 

(ver Figura 3.5.1, Volume II), de acordo com informação obtida informalmente junto do Instituto de 

Investigação das Pescas e do Mar (IPIMAR, comunicação oral, 04/04/2008). 

Este potencial local de deposição do material dragado integra-se na “Formação Detrítica da Plataforma 

Externa” (Carta Fisiográfica do Litoral Atlântico Algarve-Andaluzia, escala 1:50 000). No entanto, segundo a 

informação obtida informalmente junto do IPIMAR, trata-se de um local que tem sido indicado para a 

imersão de sedimentos, pelo que a natureza arenosa dos fundos de natureza detrítica em que o local se 

insere se encontram, provavelmente, alterados. 

 

4.3.5. Síntese 

A Ria Formosa é uma área protegida que integra o Parque Natural da Ria Formosa, constituindo uma vasta 

região lagunar. A sul, é protegida do Oceano Atlântico por um cordão dunar formado por 2 penínsulas e 5 

ilhas barreira arenosas, que servem de protecção a uma vasta área de sapal, canais e ilhotes em constante 

transformação. 

A Ria Formosa é uma zona húmida de importância internacional como habitat de aves aquáticas e um local 

de excelência para a criação de moluscos bivalves devido às suas características naturais. Os principais 

usos da água são a navegação, aquicultura e uso balnear. As potenciais actividades poluentes presentes 

na bacia hidrográfica são as actividades portuárias, a agricultura, a indústria e as águas residuais 

domésticas. 

Actualmente, não é efectuada a monitorização da qualidade da água na área de estudo. No entanto, 

verificando-se que as áreas balneares mais próximas (Armona ria e Armona mar) apresentam Boa 

qualidade e tendo em conta os resultados históricos de controlo da qualidade da água no canal de Olhão, 

considera-se razoável admitir que, de um modo geral, os objectivos de qualidade para águas superficiais 

são cumpridos na área em questão, não obstante a identificação de focos de contaminação das águas na 

proximidade, nomeadamente, os estaleiros navais e os portos de pesca e de recreio de Olhão. 

Apresentou-se uma caracterização dos sedimentos a dragar, com base nos resultados das análises 

efectuadas a uma amostra compósita recolhida na área de intervenção. De acordo com esta informação, 

os sedimentos apresentam-se com contaminação vestigiária, podendo ser imersos no meio aquático, de 
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acordo com a Portaria n.º 1450/2007, de 12 de Novembro. Apesar da reduzida contaminação detectada, 

recomendou-se a confirmação deste dado, ou seja, a realização de uma nova campanha de recolha e 

caracterização físico-química de amostras representativas da coluna de sedimentos a dragar, previamente 

à empreitada, que permita uma visão actualizada no momento que antecede as operações de dragagem. 

Caso, como se julga, esta nova campanha venha a confirmar os resultados analisados, propõe-se como 

possível local de imersão dos sedimentos a dragar uma zona da plataforma continental situada entre 4,5 e 

5 milhas da costa, a Sul da Barra de Faro/Olhão, entre as batimétricas 100 m e 200 m, de acordo com 

informação obtida informalmente junto do IPIMAR (comunicação oral, 04/04/2008). 

 

4.3.6. Evolução da situação de referência na ausência do projecto 

Existem ainda algumas situações de drenagem de águas residuais para o sistema pluvial, resultantes de 

ligações incorrectas à rede, que contribuem para a poluição do meio aquático. O município de Olhão tem 

vindo a proceder a acções de inspecção de colectores, recorrendo a empresas especializadas, no sentido 

de identificar estas situações e corrigi-las. É expectável que estes esforços contribuam para reduzir a carga 

poluente e proteger o ecossistema aquático da Ria Formosa. 

De resto, na ausência do projecto em estudo e admitindo que se mantêm os usos da água e as actividades 

humanas presentes na bacia hidrográfica da Ria Formosa, é razoável admitir que a qualidade da água na 

área de intervenção não sofrerá alteração significativa face à situação actual. 

Quanto à qualidade dos sedimentos, não se encontrando prevista uma intervenção que afecte as fontes de 

sedimentos, os principais agentes de transporte ou, conforme referido anteriormente, os usos da água e 

as actividades humanas presentes na bacia drenante para a Ria Formosa, não são expectáveis alterações à 

granulometria e às actuais características químicas dos sedimentos depositados na área prevista para a 

expansão da pesca artesanal. 
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4.4. Qualidade do ambiente 

4.4.1. Qualidade do ar 

4.4.1.1. Introdução 

A poluição atmosférica cria riscos para a saúde pública, atingindo principalmente os indivíduos mais 

sensíveis, como sejam as crianças, os idosos e pessoas afectadas por doenças do foro respiratório, como a 

asma. Os poluentes atmosféricos podem ainda afectar a vegetação, o património construído e os sistemas 

naturais globais tais como o clima. Por estas razões, as emissões de poluentes atmosféricos, bem como a 

concentração de determinados poluentes atmosféricos no ar ambiente, são alvo de legislação específica.  

Os principais poluentes atmosféricos alvo de regulamentação e de monitorização a nível nacional, são 

indicados no Quadro 4.4.1. Este quadro indica ainda os seus potenciais efeitos sobre a saúde pública, a 

vegetação e os ecossistemas, aspectos que justificam a regulamentação dos referidos poluentes. 

Quadro 4.4.1 – Principais poluentes atmosféricos 

Poluente Observação 

Monóxido de 

Carbono (CO) 

O monóxido de carbono (CO) é um poluente primário que resulta essencialmente da 
combustão incompleta de combustíveis fósseis, podendo também ter origem em 
processos naturais como as erupções vulcânicas, ou resultar de outras fontes indirectas 
de emissão como os incêndios ou os processos biológicos. 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) 

O dióxido de enxofre (SO2) é um gás incolor, com um cheiro intenso a enxofre quando 
em elevadas concentrações. É um poluente irritante para as mucosas dos olhos e vias 
respiratórias, que 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 ao ácido 
sulfúrico, H2SO4, contribuindo assim 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 queimando combustíveis com elevados teores de 
enxofre. 
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Poluente Observação 

Óxidos de 

Azoto (NOx) 

Os óxidos de azoto (NOx), onde se incluem o dióxido de azoto (NO2) e o monóxido de 
azoto (NO) têm origem em fontes antropogénicas, principalmente ao nível da combustão 
de combustíveis fósseis, e em fontes naturais, tais como as 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. 

Ozono (O3) 

O ozono (O3) é um gás azulado, que se caracteriza pelo seu elevado poder oxidante. 
Surge na troposfera como poluente secundário com origem em reacções, potenciadas 
pela luz solar, entre 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 tem um papel importante, já que é responsável pela absorção da radiação solar 
ultravioleta, nociva à vida terrestre, no entanto, na camada troposférica, é um poluente 
com efeitos nocivos 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 na atmosfera, 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. 
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Poluente Observação 

Partículas em 

Suspensão (PTS, 

PM10, PM2,5) 

As partículas são um dos principais poluentes no que diz respeito a efeitos na saúde 
humana, principalmente as de menor dimensão, uma vez que ao 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. 
No que diz respeito à origem das emissões das partículas, estas podem ter origem 
primária ou secundária. As principais fontes primárias relacionam-se com o tráfego 
automóvel, a queima de combustíveis fósseis e as actividades industriais, como a indústria 
cimenteira, siderurgias e pedreiras. 
As partículas de menores dimensões, com um diâmetro aerodinâmico inferior a 10 µm 
(PM10) são normalmente mais nocivas dado que se depositam ao nível das unidades 
funcionais do 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 na 
atmosfera tendem a apresentar uma dimensão em termos de diâmetro inferior a 2,5 µm, 
sendo por isso consideradas como sendo a fracção fina das PM10. A fracção mais 
grosseira das PM10, em que os diâmetros são maiores que 2,5 µm, está usualmente 
relacionada com as fontes naturais. 

Hidrocarbonetos 

(HC) 

Também as emissões destes compostos devem uma parcela significativa ao tráfego 
rodoviário. O termo hidrocarbonetos é usado para definir todos os compostos orgânicos 
emitidos, contando-se várias centenas de compostos dentro desta classificação. Alguns 
destes compostos são tóxicos ou cancerígenos como são o caso do benzeno e 1,3 
butadieno. A sua reactividade varia bastante, não obstante sejam considerados como 
importantes percursores do nevoeiro fotoquímico. É de destacar que as emissões de HC 
variam bastante com a composição do combustível pelo que alterações na especificação 
do combustível podem alterar significativamente os seus efeitos. 

Dióxido de 

Carbono (CO2) 

Uma parte significativa do CO2 é proveniente do tráfego rodoviário, sendo este 
composto considerado como um dos mais inofensivos dos principais gases provocadores 
do efeito de estufa, mas ao mesmo tempo o principal contribuidor para o volume total 
deste tipo de gases na atmosfera. 

Fonte: UA/DAO & IDAD, 2004; Instituto do Ambiente, 2007. 

O presente subcapítulo tem como objectivo caracterizar a qualidade do ar na proximidade da área de 

implantação do projecto. Esta caracterização engloba a identificação das principais fontes poluentes, a 

caracterização das condições de dispersão dos poluentes atmosféricos e o enquadramento da qualidade 

do ar ambiente face à legislação nacional e comunitária. 

O local de intervenção do projecto insere-se na área geográfica da rede de estações de monitorização da 

concentração de poluentes atmosféricos “Rede de Qualidade do Ar do Algarve”, da responsabilidade da 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR-Algarve). No entanto, não 

existem estações de monitorização da qualidade do ar na proximidade imediata da área de estudo – as 

estações mais próximas situam-se no concelho de Faro. Uma vez que Faro e Olhão se situam na mesma 

sub-bacia (Ria Formosa) e na mesma região climática, apresentando características de ocupação do 
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território idênticas, considera-se razoável admitir características de qualidade do ar semelhantes, não 

obstante Olhão ter uma dimensão um pouco mais reduzida. Assim, os dados de qualidade do ar recolhidos 

em Faro, nomeadamente os recolhidos na Estação de monitorização Joaquim Magalhães, serviram de base 

para a elaboração do presente subcapítulo. 

Os dados utilizados neste estudo correspondem aos mais recentes dados de monitorização validados 

relevantes, obtidos no período 2004-2005, disponíveis na base de dados on line sobre a qualidade do ar 

em Portugal, desenvolvida pelo ex-Instituto do Ambiente (2007). 

 

4.4.1.2. Enquadramento legal 

O DecretoDecretoDecretoDecreto----Lei n.º 276/99 de 23 de JulhoLei n.º 276/99 de 23 de JulhoLei n.º 276/99 de 23 de JulhoLei n.º 276/99 de 23 de Julho, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 279/2007, de 6 

de Agosto, estabelece os princípios, os objectivos e as normas gerais de avaliação e gestão da qualidade 

do ar, visando evitar, prevenir ou limitar os efeitos nocivos de certos poluentes atmosféricos sobre a 

saúde humana e sobre o ambiente. Esse diploma transpõe a Directiva n.º 96/62/CE, do Conselho, de 27 

de Setembro, vulgarmente designada “Directiva Quadro da Qualidade do Ar”, remetendo, nos termos dos 

seus artigos 4.º e 5.º, a matéria específica relativa a cada um dos poluentes considerados no âmbito da 

avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente para posterior regulamentação. A referida 

regulamentação consta, actualmente, do Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril e do Decreto-Lei 

n.º 320/2003, de 20 de Dezembro. 

O DDDDecretoecretoecretoecreto----Lei n.º 111/2002, de 16 de AbrilLei n.º 111/2002, de 16 de AbrilLei n.º 111/2002, de 16 de AbrilLei n.º 111/2002, de 16 de Abril estabelece os valores limite das concentrações no ar ambiente 

de dióxido de enxofre (SO2), dióxido de azoto (NO2), óxidos de azoto (NOx), partículas em suspensão 

(PM10), monóxido de carbono (CO), benzeno (C6H6) e chumbo, bem como as regras de gestão da qualidade 

do ar aplicáveis a esses poluentes (margens de tolerância transitórias, limiares de alerta, técnicas 

normalizadas de medição das concentrações e critérios para a localização das estações de medição dos 

poluentes sujeitos ao regime da gestão da qualidade do ar ambiente), transpondo para o ordenamento 

jurídico interno a Directiva n.º 1999/30/CE, do Conselho, de 22 de Abril e a Directiva n.º 2000/69/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Novembro. O Quadro 4.4.2 apresenta 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. 

Note-se que, apesar de o Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril ordenar a instalação e operacionalidade 

de estações de monitorização da concentração no ar ambiente de partículas de diâmetro aerodinâmico 
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menor ou igual a 2,5 µm (PM2,5), a legislação não estabelece valores limite específicos – a classe de 

partículas PM10 inclui a classe PM2,5. 

O Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril estabelece ainda que, até 1 de Janeiro de 2010, se mantêm em 

vigor os valores limite e os métodos de referência, amostragem e análise estabelecidos pela Portaria n.º Portaria n.º Portaria n.º Portaria n.º 

286/93286/93286/93286/93,,,,    de 12 de Marçode 12 de Marçode 12 de Marçode 12 de Março no que se refere ao dióxido de azoto. Assim, é aplicável o valor limite de 

200 µg/m3 de dióxido de azoto para o percentil 98 calculado a partir dos valores horários ou de períodos 

inferiores a uma hora obtidos por medição durante o período de um ano. 

Quadro 4.4.2 – Valores limite dos principais poluentes do ar ambiente 

Poluente 
Designação do 

valor limite 

Período 

considerado 
Valor limite 

Margem de 

tolerância(1) 

Data de 

cumprimento 

Dióxido de 

azoto (NO2) 

Limiar de alerta 1h (3h consecutivas) 400 µg/m3 Não se aplica 21/04/2002 

Protecção da saúde 

humana 

1 hora  

(durante um ano) 

200 µg/m3 

percentil 98 (6) 
Não se aplica 12/03/1993 

1 hora 200 µg/m3 
80 µg/m3 (3) 

50 µg/m3 (2005) 
01/01/2010 

Ano civil 40 µg/m3 
16 µg/m3 (3) 

0 µg/m3 (2010) 
01/01/2010 

Dióxido de 

enxofre (SO2) 

Limiar de alerta 1 h (3h consecutivas) 500 µg/m3 Não se aplica 21/04/2002 

Protecção da saúde 

humana 

1 hora 350 µg/m3 
90 µg/m3 (2) 

0 µg/m3 (2005) 
01/01/2005 

24 horas 125 µg/m3 Não se aplica 01/01/2005 

Protecção dos 

ecossistemas 

Ano civil e período 

de Inverno* 
20 µg/m3 Não se aplica 21/04/2002 

Partículas em 

suspensão 

(PM10) 

Protecção da saúde 

humana 

24 horas 50 µg/m3 
15 µg/m3 (2) 

0 µg/m3 (2005) 
01/01/2005 

Ano civil 

40 µg/m3 
5 µg/m3 (2) 

0 µg/m3 (2005) 

01/01/2005 

(1.ª fase) 

20 µg/m3 
50% (2005) (4) 

0 µg/m3 (2010) 

01/01/2010 

(2.ª fase) 

Benzeno (C6H6) 
Protecção da saúde 

humana 
Ano civil 5 µg/m3 5 µg/m3 (5) 01/01/2010 

Monóxido de 

carbono (CO) 

Protecção da saúde 

humana 
8 horas 10 mg/m3 Não se aplica 21/04/2002 

Fontes: Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril e Portaria n.º 286/93, de 12 de Março. 
Notas: * – Período de 1 de Outubro a 31 de Março; (1) Margem de tolerância sobre o valor limite dos diferentes poluentes, que 
os altera ao longo do tempo, proporcionando um período de adaptação aos novos valores; (2) À data de entrada em vigor do 
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Decreto-Lei (21/04/2002), devendo sofrer uma redução, a partir de 1 de Janeiro de 2003 e depois, de 12 em 12 meses, numa 
percentagem anual idêntica, até atingir 0% em 1 de Janeiro de 2005; (3) À data de entrada em vigor do Decreto-Lei 
(21/04/2002), devendo sofrer uma redução, a partir de 1 de Janeiro de 2003 e depois, de 12 em 12 meses, numa percentagem 
anual idêntica, até atingir 0% em 1 de Janeiro de 2010; (4) Em 1 de Janeiro de 2005, devendo sofrer uma redução de 12 em 12 
meses, numa percentagem anual idêntica, até atingir 0% em 1 de Janeiro de 2010; (5) À data de entrada em vigor do Decreto-
Lei (21/04/2002), devendo sofrer uma redução, em 1 de Janeiro de 2006 e no final de cada período de 12 meses subsequente, 
de 1 µg/m3, de forma a atingir 0% em 1 de Janeiro de 2010. 

No que diz respeito ao ozono (O3), o DecretoDecretoDecretoDecreto----Lei n.ºLei n.ºLei n.ºLei n.º    320/2003, de 20 de Dezembro320/2003, de 20 de Dezembro320/2003, de 20 de Dezembro320/2003, de 20 de Dezembro, define objectivos a 

longo prazo tomando 2020 como ano de referência, valores alvo a atingir em 2010, 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 4.4.3 

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 4.4.3 – Valores de referência para a concentração de Ozono no ar ambiente 

Poluente Designação do valor limite 
Período 

considerado 

Valor de 

referência 

O3 

Valor alvo para protecção da saúde humana em 2010 
8 horas 

(durante 3 anos) (a) 
120 µg/m3 (b) (d) 

Valor alvo para a protecção da vegetação em 2010 
1 hora 

(durante 5 anos) (a) 
18 000 µg/m3.h (c) 

Objectivo para protecção da saúde humana a longo prazo 

(2020)  

8 horas 

(ano civil) 
120 µg/m3 

Objectivo para a protecção da vegetação a longo prazo 

(2020) 

1 hora 

(Maio a Julho inclusive) 
6 000 µg/m3.h (c) 

Limiar de informação 1 hora 180 µg/m3 

Limiar de alerta 1 hora (e) 240 µg/m3 
Fonte: Decreto-Lei n.º 320/2003, de 20 de Dezembro (Anexos I e II). 
Notas: (a) Caso os dados anuais utilizados para a determinação das médias relativas a três ou cinco anos não sejam completos 
e consecutivos, os requisitos mínimos para verificação do cumprimento dos valores alvo são os seguintes: valor alvo para 
protecção da saúde humana – dados válidos por um ano; valor alvo para protecção da vegetação – dados válidos por três 
anos. (b) Valor máximo das médias octo-horárias do dia, seleccionado pela análise das médias por períodos consecutivos de 
oito horas, calculadas a partir dos dados horários e actualizados de hora a hora. Cada média octo-horária assim calculada será 
atribuída ao dia em que termina, ou seja, ao primeiro período de cálculo para um dia determinado será o período decorrido 
entre as 17 horas do dia anterior e a 1 hora desse dia; o último período de cálculo para um dia determinado será o período 
entre as 16 e as 24 horas desse dia. (c) AOT40 (soma – expressa em (µg/m3).h – das diferenças entre as concentrações 
horárias de ozono superiores a 80 µg/m3 (= 40 partes por bilião) e o valor 80 µg/m3, num determinado período, utilizando 
apenas os dados horários obtidos diariamente entre as 8 e as 20 horas – hora da Europa Central) calculado com base em 
valores horários medidos de Maio a Julho (inclusive). (d) Valor máximo da média diária octo-horária num ano civil. (e) 
Medições durante 3 horas consecutivas. 
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Julga-se conveniente salientar os seguintes aspectos da legislação relativa à concentração de Ozono no ar 

ambiente: 

• o valor alvo para 2010 (base octo-horária, calculada em relação a três anos) actualmente tem 

apenas valor indicativo, passando a constituir um valor-limite apenas em 2010;  

• os objectivos para protecção da saúde humana (base octo-horária, calculada em relação a 

três anos) e da vegetação (base horária, calculada com os dados de Maio a Julho, inclusive) a 

longo prazo, actualmente, constituem indicadores, tomado como referência o ano de 2020. 

Finalmente, o DecreDecreDecreDecretotototo----Lei n.º 351/2007Lei n.º 351/2007Lei n.º 351/2007Lei n.º 351/2007,,,,    de 23 de Outubrode 23 de Outubrode 23 de Outubrode 23 de Outubro transpõe a Directiva n.º 2004/107/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro com o intuito de evitar, prevenir ou limitar os 

efeitos nocivos do arsénio, cádmio, níquel e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos na saúde humana e 

no ambiente, estabelecendo valores alvo para as concentrações dos referidos poluentes no ar ambiente. 

 

4.4.1.3. Condições de dispersão 

As condições de dispersão dos poluentes atmosféricos são determinadas, essencialmente, pela circulação 

da atmosfera e gradientes térmicos. Assim, os ventos assumem um papel determinante. A estação de 

monitorização da velocidade e direcção dos ventos, mais próxima da área de estudo, localiza-se em Faro 

(aeroporto). 

Segundo o Atlas do Ambiente, preparado pela Comissão Nacional do Ambiente (1975) – Carta “Vento, 

Frequência do Rumo e da Velocidade” –, os rumos de vento mais frequentes em Faro no período 1951-1960 

foram os de Sudoeste (27%) e de Oeste (19%). Em termos de frequência seguem-se os ventos 

provenientes das direcções Sul, Este e SE (13,5%, 12% e 10,5%). Verificava-se, assim, uma certa 

predominância de ventos marítimos em direcção à costa e um domínio pouco vincado dos ventos do 

quadrante SW. Verifica-se ainda que as velocidades do vento se situavam, geralmente, no intervalo de 6 a 

21 km/h. 

A Caracterização Climática da Costa realizada pelo Instituto de Meteorologia (2004b) disponibiliza dados 

mais recentes de caracterização da frequência e velocidade média do vento para cada rumo, relativos ao 

período 1965-1990. Estes dados indicam que os ventos de Oeste são os mais frequentes durante os meses 

de Verão, chegando a representar 30% do registo. Nos meses de Inverno, são mais frequentes os ventos 

de Norte e de Este sem que, no entanto, este facto tenha grande expressão na média anual: no período 
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1965-1990, os rumos dominantes foram os de Oeste (21%) e NW (16,3%), sendo a frequência distribuída 

pelos restantes rumos de forma aproximada.  

As velocidades médias mensais mais elevadas, situando-se no intervalo 12,5 - 20,6 km/h ao longo do todo 

o ano, correspondem às direcções de Este, SE, SW e Oeste. A velocidade média anual foi de 13,3 km/h. A 

ocorrência de vento moderado favorece a dispersão dos poluentes atmosféricos e a melhoria da qualidade 

do ar local.  

Em média, os períodos de calma corresponderam de 3,3% (1965-1990) a 5,1% (1951-1960) do ano. Os 

períodos de calma são indicativos de estabilidade atmosférica, podendo estar associados a inversões 

térmicas. Esta situação anómala do perfil de temperatura limita a dispersão dos poluentes, propiciando a 

sua acumulação na baixa atmosfera e aumentando os riscos para a saúde pública, vegetação e 

património. No entanto, a ausência de vento não é conclusiva quanto à ocorrência de uma inversão 

térmica, sendo para tal necessário conhecer o perfil de temperatura da atmosfera. 

 

4.4.1.4. Receptores sensíveis 

Tendo em conta as características do vento indicadas na secção anterior, verifica-se uma grande 

variabilidade em termos de frequência de rumos e dominância pouco marcada das principais direcções. 

Nos meses de Verão, em que os ventos mais frequentes provêm de Oeste, a poluição atmosférica gerada 

no local de estudo tenderá a deslocar-se na direcção nascente, onde predomina o meio natural e rural, 

assinalando-se apenas um aglomerado de habitações do lado oposto do canal de Marim, entre a Ilha do 

Côco e o Esteiro do Lavajo, pelo que o número de pessoas potencialmente afectadas será reduzido. 

Nos meses de Inverno são mais frequentes os ventos de Norte e de Este: os ventos de Norte deslocarão a 

poluição atmosférica eventualmente gerada no local de estudo para o meio natural (canal de Marim e Ilha 

do Côco); na presença de ventos de Este, a poluição atmosférica gerada no local de estudo tenderá a 

deslocar-se na direcção do centro urbano de Olhão, área frequentada por elevado número de pessoas. 

A ocorrência de ventos marítimos em direcção à costa levará à dispersão dos poluentes atmosféricos, 

potencialmente gerados pelo projecto, na direcção da Doca de Pesca de Olhão e respectiva Zona Industrial 

(zona de sensibilidade relativamente reduzida), situando-se as áreas residenciais mais próximas a mais de 

500 m de distância. 
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4.4.1.5. Caracterização da qualidade do ar 

As estações de monitorização da qualidade do ar na zona Faro / Olhão, situadas no meio urbano de Faro, 

têm como função monitorizar a influência do tráfego (Estação Afonso III) e de fundo (Estação Joaquim 

Magalhães). A Figura 4.4.1 (Volume II) indica a localização das referidas estações no contexto dos 

concelhos de Faro e Olhão. 

Uma vez que a área afecta ao projecto é relativamente periférica em relação à cidade de Olhão, situando-

se a cerca de 450 m da via principal de acesso (Rua dos Operários Conserveiros) e a cerca de 330 m de 

distância da via rodoviária do lado oposto da embocadura do Porto de Pesca (Avenida das Forças 

Armadas), considera-se adequado centrar a análise nos dados da estação de monitorização da qualidade 

do ar ambiente que acompanha a influência de fundo em Faro – Estação Joaquim Magalhães (Quadro 

4.4.4). 

Quadro 4.4.4 – Estação de monitorização da qualidade do ar Joaquim Magalhães 

Estação “Joaquim Magalhães” 

Código 5007 

Local 
Rua Escola Joaquim de Magalhães, Freguesia de Faro 

(Sé) 

Coordenadas Geográficas WGS84 
Latitude 37º00'54'' 

Longitude 7º55'36'' 

Tipo de Ambiente Urbana 

Tipo de Influência Fundo 

Altitude 4 m 

Início do funcionamento 11/08/2004 

Poluentes monitorizados NO2, SO2, PM10, PM2,5, O3 

Distância à área de intervenção  8,42 km 
Fonte: Instituto do Ambiente, 2007. 

Seguidamente, são apresentados os resultados do tratamento estatístico dos dados recolhidos na estação 

de monitorização Joaquim Magalhães. Os resultados apresentados correspondem aos mais recentes 

dados validados recolhidos nesta estação de monitorização, correspondentes ao período 2004-2005 

(Quadros 4.4.5 a 4.4.9). 



 

70  Rf_t07070/ 01 EIA do Projecto de Execução da Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de Olhão: 

Relatório Síntese 

 

Quadro 4.4.5 – Resultados da monitorização de dióxido de azoto 

Ano 

Parâmetro 

2004 2005 
Valor anual 
base horária 

Valor anual 
base diária 

Valor anual 
base horária 

Valor anual 
base diária 

Eficiência (%) 39,0% 39,1% 99,7% 100,0% 

Dados Validados (n.º) 3 424 143 8 737 365 

Média (µg/m3) 19,0 19,0 13,5 13,5 

Máximo (µg/m3) 123,2 53,3 120,7 46,9 
Fonte: Instituto do Ambiente, 2007. 
Nota: os valores sublinhados não cumprem o critério de validação. 

 

Quadro 4.4.6 – Resultados da monitorização de dióxido de enxofre 

Ano 

Parâmetro 

2004 2005 
Valor 
anual  

base horária 

Valor 
anual 

base diária 

Valor de 
Inverno  

base horária 

Valor 
anual  

base horária 

Valor 
anual 

base diária 

Valor de 
Inverno  

base horária 

Eficiência (%) 31,2% 30,9% 46,4% 36,1% 35,6% 71,5% 

Dados Validados (n.º) 2 743 113 0 3 159 130 3 123 

Média (µg/m3) 3,5 3,4 0 2,8 2,8 3,1 

Máximo (µg/m3) 48,6 17,0 0 122,4 64,6 122,4 
Fonte: Instituto do Ambiente, 2007. 
Nota: os valores sublinhados não cumprem o critério de validação. 

 

Quadro 4.4.7 – Resultados da monitorização de PM10 

Ano 

Parâmetro 

2004 2005 
Valor anual 
base horária 

Valor anual 
base diária 

Valor anual 
base horária 

Valor anual 
base diária 

Eficiência (%) 38,9% 38,8% 89,2% 88,5% 

Dados Validados (n.º) 3 417 142 7 813 323 

Média (µg/m3) 30,4 30,5 30,5 30,5 

Máximo (µg/m3) 107,7 71,2 215,4 124,5 
Fonte: Instituto do Ambiente, 2007. 
Nota: os valores sublinhados não cumprem o critério de validação. 
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Quadro 4.4.8 – Resultados da monitorização de PM2,5 

Ano 

Parâmetro 

2004 2005 
Valor anual 
base horária 

Valor anual 
base diária 

Valor anual 
base horária 

Valor anual 
base diária 

Eficiência (%) 38,9% 38.8% 99,4% 99,5% 

Dados Validados (n.º) 3 414 142 8 704 363 

Média (µg/m3) 11,5 11,6 12,5 12,5 

Máximo (µg/m3) 524,0 105,5 80,2 44,5 

Percentil 50 (µg/m3) 8,3 9,9 10,0 11,6 

Percentil 95 (µg/m3) 27,8 23,8 32,0 24,3 

Percentil 98 (µg/m3) 34,0 25,1 38,0 26,8 

Fonte: Instituto do Ambiente, 2007. 
Nota: os valores sublinhados não cumprem o critério de validação. 

 

Quadro 4.4.9 – Resultados da monitorização de Ozono 

Ano 

Parâmetro 

2004 2005 

Valor anual 
base horária 

Valor anual 
base 8 horas (a) 

Valor anual 
base horária 

Valor anual 
base 8 horas (a) 

Eficiência (%) 39,0% 39,0% 92,6% 92,5% 

Dados Validados (n.º) 3 424 3 426 8 111 8 104 

Média (µg/m3) 58,9 58,9 71,6 71,6 

Máximo (µg/m3) 140,2 122,4 185,6 147,9 
       Fonte: Instituto do Ambiente, 2007. 
       Notas: os valores sublinhados não cumprem o critério de validação; (a) para o cálculo de uma média octo-horária são 
necessários, pelo menos, 75% de valores horários. 

O quadro seguinte compara os resultados validados, obtidos no período 2004-2005 relativamente aos 

poluentes monitorizados na estação de Joaquim Magalhães, com os limites legais aplicáveis (Quadro 

4.4.10). 
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Quadro 4.4.10 – Análise da conformidade legal dos parâmetros monitorizados 

P
o

lu
en

te
 

Critério 
Período 

considerado 

2004 2005 

Valor 

limite  

Valor 

obtido 

Excedências 

observadas/ 

permitidas 

Valor 

limite  

Valor 

obtido 

Excedências 

observadas/ 

permitidas 

NO2 

Limiar de alerta (9) 1 hora (c) 400 µg/m3  
< 123,2 

µg/m3 
0/- 400 µg/m3 

< 120,7 

µg/m3 
0/- 

Protecção da saúde 

humana (9 ou 7)  

1 hora 

(durante 1 ano) 

(7) 

200 µg/m3 

(0) (7) 
75 µg/m3 (0) - 200 µg/m3 64 µg/m3 (0) - 

1 hora (9) 260 µg/m3  
123,2 

µg/m3 (1) 
0/18 250 µg/m3 

120,7 

µg/m3 (1) 
0/18 

Ano civil (9) 52 µg/m3 19 µg/m3 (4) 0/- 50 µg/m3 
13,5 µg/m3 

(4) 
0/- 

SO2 

Limiar de alerta (9) 1 hora (c) 500 µg/m3 
< 48,6 

µg/m3 (1) 
0/- 500 µg/m3 

< 122,4 

µg/m3 (1) 
0/- 

Protecção da saúde 

humana (9) 

1 hora 380 µg/m3 
48,6 µg/m3 

(1) 
0/24 350 µg/m3 

122,4 

µg/m3 (1) 
0/24 

24 horas 125 µg/m3 
17,0 µg/m3 

(2) 
0/3 125 µg/m3 

64,6 µg/m3 

(2) 
0/3 

Protecção dos 

ecossistemas (9) 

Ano civil  20 µg/m3 
3,5 µg/m3 

(4) 
0/- 20 µg/m3 

2,4 µg/m3 

(4) 
0/- 

Período de 

Inverno *  
20 µg/m3 (d) 0/- 20 µg/m3 

3,1 µg/m3 

(6) 
0/- 

PM10 
Protecção da saúde 

humana (9) 

24 horas 55 µg/m3 
124,5 

µg/m3 (2) 

10/ 

35 (1.ª fase) 
50 µg/m3 

71,2 µg/m3 

(2) 

19/  

7 (2.ª fase) 

Ano civil 42 µg/m3 
30,5 µg/m3 

(5) 
0/- 

30 µg/m3 

(2.ª fase) 

30,5 µg/m3 

(5) 
0/- 
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P
o

lu
en

te
 

Critério 
Período 

considerado 

2004 2005 

Valor 

limite  

Valor 

obtido 

Excedências 

observadas/ 

permitidas 

Valor 

limite  

Valor 

obtido 

Excedências 

observadas/ 

permitidas 

O3  

Valor alvo para 

protecção da saúde 

humana (2010) (8) (10) 

8 horas  

(3 anos)  
120 µg/m3  

Não 

disponível 

(a) (3)  

2/25 

(8) 
120 µg/m3  

Não 

disponível 

(a) (3) 

19 / 25 (8) 

Valor alvo para a 

protecção da 

vegetação (2010) (8) 

(10) 

1 hora  

(5 anos) (a)  

18 000 

µg/m3.h (b) 
(d) - 

18 000 

µg/m3.h  

16 483,2 

µg/m3.h (d) 
- 

Objectivo para 

protecção da saúde 

humana a longo 

prazo (2020) (8) (10) 

8 horas 

(ano civil) 
120 µg/m3 

122,4 

µg/m3 (3) 
- 120 µg/m3 

147,9 

µg/m3 (3) 
- 

Objectivo para 

protecção da 

vegetação a longo 

prazo (2020)  

(8) (10) 

1 hora (b) 

(Maio a Julho 

inclusive) 

6 000 

µg/m3.h 
(d) - 

6 000 

µg/m3.h 
 (d) - 

Limiar de 

informação (8) (10) 
1 hora 180 µg/m3 

140,2 

µg/m3 
0/- 180 µg/m3 

185,6 

µg/m3 
1/- 

Limiar de alerta  

(8) (10) 
1 hora (c) 240 µg/m3 

140,2 

µg/m3 
0/- 240 µg/m3 

185,6 

µg/m3 
0/- 

Fontes: Instituto do Ambiente (2007) e legislação aplicável (ver notas 8 a 10). 
Notas: (****) Período de 1 de Outubro a 31 de Março; (––––) Não aplicável; (0)(0)(0)(0) Percentil 98 de períodos 1 hora ou períodos inferiores 
durante um ano; (1)(1)(1)(1) Valor anual máximo (base horária); (2)(2)(2)(2) Valor anual máximo (base diária); (3)(3)(3)(3) Valor anual máximo (base 
octo-horária); (4)(4)(4)(4) Valor anual médio (base horária); (5)(5)(5)(5) Valor anual médio (base diária); (6)(6)(6)(6) Valor de Inverno (1 de Outubro a 31 
de Março) médio; (7)(7)(7)(7) Portaria n.º 286/93, de 12 de Março – critério aplicável até 1 de Janeiro de 2010; (8)(8)(8)(8) Excedências 
permitidas previstas na Directiva 2002/3/CE; (9)(9)(9)(9) Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril; (10)(10)(10)(10) Decreto-Lei n.º 320/2003, de 20 
de Dezembro; (a)(a)(a)(a) Caso os dados anuais utilizados para a determinação das médias relativas a três ou cinco anos não sejam 
completos e consecutivos, os requisitos mínimos para verificação do cumprimento dos valores alvo são: Valor alvo para 
protecção da saúde humana – dados válidos por um ano; Valor alvo para protecção da vegetação – dados válidos por três 
anos; (b)(b)(b)(b) AOT40 (soma – expressa em (µg/m3).h – das diferenças entre as concentrações horárias de ozono superiores a 
80 µg/m3 (= 40 partes por bilião) e o valor 80 µg/m3, num determinado período, utilizando apenas os dados horários obtidos 
diariamente entre as 8 e as 20 horas – hora da Europa Central) calculado com base em valores horários medidos de Maio a 
Julho (inclusive), para o ano em questão; (c)(c)(c)(c) Medições durante 3 horas consecutivas; (d)(d)(d)(d) Dados insuficientes para efectuar o 
cálculo. 

Observando o Quadro 4.4.10 verificam-se as seguintes situações de violação da legislação vigente: 

• o número de excedências permitido ao “valor limite diário para a concentração de PM10 no ar 

ambiente”, foi ultrapassado (número de excedências observado: 19 dias); 
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• o “valor limite anual para a concentração de PM10 no ar ambiente”, foi marginalmente 

ultrapassado no ano de 2005 (valor observado: 30,5 µg/m3); 

• o “limiar de informação à população” da concentração de ozono no ar ambiente foi excedido uma 

vez no ano de 2005. 

De resto, regra geral a concentração no ar ambiente dos poluentes monitorizados cumpre os critérios 

indicados na legislação nacional e comunitária aplicável, ainda que os critérios aplicáveis à concentração 

de Ozono e PM10 no ar ambiente sejam ocasionalmente excedidos. 

Os dados disponíveis reportando-se apenas a dois anos, pelo que são relativamente escassos para traçar 

uma tendência de evolução da concentração dos poluentes monitorizados no ar ambiente. Não obstante, 

tendo em conta a diminuição da margem de tolerância aplicável ao valor limite anual para a concentração 

de PM10 no ar ambiente, a situação de incumprimento relativa a este parâmetro pode ter-se agravado. 

Índice de Qualidade do Ar 

O antigo Instituto do Ambiente – actualmente Agência Portuguesa do Ambiente –, desenvolveu um Índice 

de Qualidade do Ar (IQAr) com base na concentração de vários poluentes atmosféricos no ambiente, 

incluindo PM10 e Ozono, associando um código de cores às várias classes de qualidade do ar consideradas. 

O Índice da Qualidade do Ar é ditado pela pior classificação verificada entre os poluentes considerados. 

São cinco os poluentes englobados no IQAr: 

• Dióxido de azoto (NO2); 

• Dióxido de enxofre (SO2); 

• Monóxido de carbono, medido segundo a média registada durante 8h consecutivas (CO 8h); 

• Ozono (O3); 

• Partículas inaláveis ou finas, cujo diâmetro médio é inferior a 10 microns (PM10). 

O IQAr da zona Faro / Olhão baseia-se na agregação dos dados validados das duas estações de 

monitorização situadas em Faro: Joaquim Magalhães e Afonso III. Esta última estação situa-se próximo de 

uma via rodoviária, tendo como propósito monitorizar a influência do tráfego na qualidade do ar ambiente. 

Assim, é expectável que, regra geral, a qualidade do ar junto à estação Afonso III seja pior do que a que se 

verifica em Joaquim Magalhães, contribuindo para uma pior classificação agregada, dada pelo IQAr. 

De acordo com o IQAr definido, a qualidade do ar em Faro / Olhão no ano de 2006 foi, em geral, boa, 

atingindo os níveis “médio” e “fraco” com alguma frequência (ver Figura 4.4.2, Volume II). A 

caracterização da qualidade do ar, apresentada na secção anterior (baseada nos dados recolhidos na 
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estação de Joaquim Magalhães) sugere que a degradação da qualidade do ar ambiente até aos níveis 

“médio” e “fraco” estará, por vezes, associada às concentrações de ozono e PM10. 

 

4.4.1.6. Síntese 

Quanto ao estudo das condições de dispersão dos poluentes atmosféricos na área de intervenção do 

projecto, verifica-se uma grande variabilidade em termos de frequência de rumos e dominância pouco 

marcada das principais direcções (em termos de frequência: Oeste no Verão, Norte e Este no Inverno; em 

termos de velocidades médias mensais mais elevadas: Este, SE, SW e Oeste). Deste modo, na presença de 

ventos de Este a poluição atmosférica gerada no local de estudo tenderá a deslocar-se na direcção do 

centro urbano de Olhão, área frequentada por elevado número de pessoas. Os ventos de Oeste poderão 

levar à afectação de um pequeno aglomerado de casas situada do lado oposto do canal de Marim, entre a 

Ilha do Côco o Esteiro do Lavajo. As restantes direcções tendem a dispersar a poluição atmosférica, 

eventualmente gerada no local de estudo, para o meio natural e rural, pouco populoso, ou para áreas de 

pouca sensibilidade (zona industrial de Olhão). 

As estações de monitorização da qualidade do ar mais próximas situam-se no concelho de Faro. Uma vez 

que a área afecta ao projecto é relativamente periférica em relação à cidade de Olhão, centrou-se a análise 

nos dados da estação de monitorização da qualidade do ar ambiente mais próxima do local de estudo, que 

acompanha a influência de fundo em Faro – Estação Joaquim Magalhães da Rede de Qualidade do Ar do 

Algarve (a cargo da CCDR-Algarve). Os dados utilizados neste estudo correspondem aos mais recentes 

dados validados obtidos nesta estação, relativos ao período 2004-2005. 

Regra geral, a concentração no ar ambiente dos poluentes monitorizados na Estação de Joaquim 

Magalhães cumpre os critérios indicados na legislação nacional e comunitária aplicável, ainda que os 

critérios aplicáveis à concentração de ozono e PM10 no ar ambiente sejam ocasionalmente excedidos. 

Os dados disponíveis, reportando-se apenas a dois anos, não permitem traçar com rigor uma tendência de 

evolução da concentração dos poluentes monitorizados no ar ambiente. Não obstante, tendo em conta a 

diminuição da margem de tolerância aplicável ao valor limite anual para a concentração de PM10 no ar 

ambiente, a situação de incumprimento relativa a este parâmetro pode ter-se agravado. 

Em 2006, o Índice de Qualidade do Ar da zona Faro / Olhão, baseado na agregação dos dados validados 

das duas estações de monitorização situadas em Faro, indicava que a qualidade do ar é, em geral, “boa”, 

atingindo os níveis “médio” e “fraco” com alguma frequência. 
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4.4.1.7. Evolução da situação de referência na ausência do projecto 

Os poluentes atmosféricos identificados como potencialmente problemáticos para o nível de qualidade do 

ar no local de estudo – ozono e partículas em suspensão –, são poluentes que podem ter origens bastante 

diversas. As partículas em suspensão estão frequentemente associadas a actividades de construção e 

demolição, à indústria e ao tráfego rodoviário. O ozono, sendo um poluente secundário, tem como 

precursores outros poluentes atmosféricos, precursores esses que podem ter origem natural ou antrópica, 

como seja o monóxido de carbono e os óxidos de azoto, associados ao tráfego rodoviário. 

A evolução da qualidade do ar na ausência de projecto dependerá de diversos factores, cujos efeitos 

podem ser contraditórios, desde o crescimento populacional, a evolução sócio-económica da região e a 

taxa de motorização da população (ver ponto 4.8. do presente relatório). Qualquer destes factores terá 

influência nas actividades desenvolvidas na envolvente do local de estudo, bem como nos fluxos de 

tráfego locais, sem que a tendência de evolução seja clara. 

Tendo em conta a aplicação de critérios legais cada vez mais exigentes, é expectável um agravamento das 

situações de incumprimento legal da legislação nacional e comunitária, relativa à qualidade do ar 

ambiente em geral e, em particular, à concentração de PM10. 

 

4.4.2. Gestão de resíduos, abastecimento de água e saneamento 

4.4.2.1. Introdução 

A geração de resíduos associada às actividades humanas pode originar problemas ambientais e de saúde 

pública caso não seja acompanhada por medidas de gestão/tratamento adequadas. O mesmo se aplica à 

geração de águas residuais e à necessidade de garantir a sua adequada drenagem e tratamento. Por sua 

vez, o consumo desregrado da água potável pode conduzir a situações de carência. O presente descritor 

pretende identificar e avaliar os impactes ambientais decorrentes da produção e gestão de resíduos e 

águas residuais e do consumo de águas de abastecimento no contexto da implementação Projecto de 

Execução da Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de Olhão. 
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4.4.2.2. Gestão de resíduos 

Inicia-se o presente subcapítulo com o enquadramento legal da gestão de resíduos. De seguida, 

apresentam-se os resultados, relativos à gestão de resíduos, obtidos no âmbito de auditorias de 

diagnóstico ambiental realizadas à área de jurisdição portuária de Olhão – Porto de Pesca e Porto 

Recreativo (NEMUS, 2002). Estes dados são enquadrados e complementados pela informação relativa à 

gestão de resíduos no concelho de Olhão. Como principais fontes de informação consultadas destacam-se 

assim a Câmara Municipal de Olhão, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 

(CCDR-Algarve), a ALGAR – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. e o trabalho “Diagnósticos 

Ambientais dos Portos do Algarve”, elaborado pela NEMUS (2002) para o Instituto Portuário e dos 

Transportes Marítimos”. 

Enquadramento legal 

Em matéria de legislação nacional, o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro aprova o Regime Geral Regime Geral Regime Geral Regime Geral 

da Gestão dos Resíduoda Gestão dos Resíduoda Gestão dos Resíduoda Gestão dos Resíduossss. Este diploma estabelece disposições sobre a recolha, transporte, 

armazenamento, tratamento, valorização e eliminação de resíduos, para que estes não constituam perigo 

ou causem prejuízo para a saúde humana ou para o ambiente. 

A Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, aprova a Lista Europeia de ResíduosLista Europeia de ResíduosLista Europeia de ResíduosLista Europeia de Resíduos, referente à classificação dos 

resíduos e às operações de eliminação e valorização. 

Um dos princípios consagrados na legislação nacional é o de que a responsabilidade pelo destino final dos 

resíduos é de quem os produz, neste caso, do município, indústria ou outros. 

Gestão de resíduos nas áreas de jurisdição portuária de Olhão 

A caracterização da gestão de resíduos nas áreas de gestão portuária foi efectuada tendo como principal 

fonte o estudo “Diagnósticos Ambientais dos Portos do Algarve” (NEMUS, 2002), elaborado para o 

Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos. À data das auditorias realizadas no âmbito do estudo, a 

gestão de resíduos nos portos de pesca e recreativo de Olhão correspondia à situação seguidamente 

descrita. 

Porto de pesca 

Entre os principais resíduos gerados no porto identificam-se: embalagens usadas (caixas de esferovite, de 

plástico e de madeira), pescado descarregado e abandonado por comerciantes, óleos usados, resíduos da 
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limpeza e manutenção das embarcações e outros resíduos indiferenciados. Em 2002 os recipientes 

existentes no Porto de Olhão para a recolha de resíduos eram os seguintes: 

• 16 contentores camarários para recolha de resíduos indiferenciados, sendo estes 

insuficientes para recolher todos os resíduos gerados face à frequência de recolha; 

• 2 contentores de 6 m3 da IPODEC; 

• 3 oleões para recolha de óleos usados. 

Nesta altura não eram recolhidos selectivamente quaisquer outros resíduos. 

Quadro 4.4.11 – Quantidade de resíduos recolhidos em contentores de 6 m3 

Quantidade anual 2001 2002 Variação 

N.º de vezes que foi efectuada recolha 132 140 6,06% 

Toneladas depositadas em aterro 112,39 ton 102,06 ton -9,19% 

Média mensal 2001 2002 Variação 

N.º de vezes que foi efectuada recolha 11 11,67 6,06% 

Toneladas depositadas em aterro 9,37 ton 8,51 ton -9,19% 

Fonte: NEMUS, 2002. 

O porto possui áreas funcionais distintas, nas quais se geram resíduos diferentes, apresentando 

problemas específicos conforme indicado de seguida. 

O sobredimensionamento da área de estaleiros face às necessidades actuais está na base de um 

acentuado processo de degradação que se registou nos últimos anos, sendo de destacar a acumulação de 

barcos encalhados junto da margem da Ria Formosa, incluindo em pleno sapal; equipamentos em 

decomposição e expostos à erosão, libertando poluentes para a água e solos; e, finalmente, gestão 

inadequada dos resíduos produzidos (incluindo a queima de resíduos).  

Na zona de armazéns de aprestos, passadiços e rampas varadouro assinala-se a utilização incorrecta dos 

oleões existentes, a acumulação de resíduos nas margens, junto aos edifícios, nos fundos da bacia e à 

superfície (redes velhas, embarcações abandonadas, embalagens, resíduos de limpeza das embarcações e 

resíduos de pequenas reparações feitas nesta zona). 

A zona do cais de descarga, lota, armazéns de comerciantes e posto de combustível era a mais ordenada 

em termos de resíduos, em resultado das normas de higiene que regulamentam as actividades que aí têm 

lugar e da maior pressão de fiscalização da administração portuária, que tem a seu cargo a limpeza diária 

dos cais e da lota. 
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Porto de recreio 

Para além da acumulação de resíduos nas margens e nos taludes, merece referência a inexistência de 

recolha selectiva no interior do porto, especialmente na zona de manutenção, onde são efectuadas 

pequenas reparações, gerando portanto alguns resíduos específicos: óleos usados, embalagens 

contaminadas, restos de madeiras, plástico e metal. 

À data de realização das auditorias que estiveram na base do estudo “Diagnósticos Ambientais dos Portos 

do Algarve”, a situação na área de jurisdição portuária de Olhão era bastante gravosa. Posteriormente, o 

IPTM encomendou um projecto de Requalificação Ambiental do Porto de Pesca de Olhão, que inclui a 

elaboração de um Plano de Gestão Integrada de Resíduos. No entanto, e apesar de a gestão de resíduos 

no Porto de Olhão estar a funcionar (há separação), aquele plano ainda não está a ser implementado. 

Gestão de resíduos no concelho 

Geração de resíduos 

Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística relativamente às Estatísticas dos 

Resíduos Municipais, no ano de 2005 geraram-se 22 283 toneladas de resíduos no concelho de Olhão. No 

período de 2002 a 2005 a geração total de resíduos no concelho registou um crescimento ligeiro de 1 a 

3,5% ao ano (Quadro 4.4.12). 

A capitação da geração de resíduos de recolha indiferenciada tem apresentado um crescimento ligeiro a 

nível concelhio. Já a capitação de resíduos recolhidos selectivamente tem aumentado significativamente 

nos últimos anos, reflectindo uma crescente adesão da população aos esforços de reciclagem de resíduos 

(Quadro 4.4.12). 

Quadro 4.4.12 – Evolução dos resíduos gerados no concelho de Olhão 

Ano 
Produção total 

(toneladas) 

Capitação da geração de resíduos 

Recolha indiferenciada 

kg / (hab.ano) 

Recolha selectiva 

kg / (hab.ano) 

2002 20 655 509 14 

2003 20 850 505 14 

2004 21 550 514 18 

2005 22 283 524 22 

   Fonte: INE, 2007c. 
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Operações de gestão de resíduos 

A empresa ALGAR – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. detém a concessão da exploração 

e gestão do sistema multimunicipal de resíduos sólidos urbanos do Algarve, que integra o município de 

Olhão. 

Recolha e transporte 

A Câmara Municipal de OlhãoCâmara Municipal de OlhãoCâmara Municipal de OlhãoCâmara Municipal de Olhão é responsável pela colocação de recipientes para recolha de resíduos 

indiferenciados nas vias e lugares públicos, assegurando a sua substituição e limpeza. Actualmente, 

existem 700 contentores de superfície e 200 contentores semi-enterrados (de 5 m3 de capacidade) 

distribuídos por todo o concelho. Esta entidade assegura o serviço de recolha e transporte de resíduos 

indiferenciados e de limpeza urbana prestados no concelho, incluindo a recolha de monos, entulhos e 

resíduos verdes (CMO, 2008). A recolha de resíduos indiferenciados é diária nos meses de Verão e 

realizada de 2 em 2 dias, nos meses de Inverno (Proman, 2005a). 

A disponibilização de recipientes para recolha selectiva de resíduos, bem como sua recolha, transporte e 

acondicionamento é da responsabilidade da AAAAlgarlgarlgarlgar    ––––    Valorização e TrValorização e TrValorização e TrValorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.atamento de Resíduos Sólidos, S.A.atamento de Resíduos Sólidos, S.A.atamento de Resíduos Sólidos, S.A.2222. 

No concelho de Olhão procede-se à recolha selectiva de vidro, papel e cartão e resíduos de embalagens 

através de ecopontos. 

Não obstante as responsabilidades destas entidades, cabe à população separar e colocar os resíduos em 

recipientes de recolha adequados. 

Tratamento e destino final 

A recepção, tratamento e encaminhamento ou destino final dos resíduos sólidos recolhidos no município 

de Olhão é feita pela AAAAlgarlgarlgarlgar. 

Para além das responsabilidades a nível de recolha selectiva de resíduos, a Algar é responsável por 

efectuar a triagem e acondicionamento dos materiais para reciclagem, valorizar resíduos e gerir e 

                                                 
2 A Algar foi constituída em de 1995, na sequência da criação do sistema multimunicipal de gestão de resíduos do 

Algarve pelo Decreto-Lei nº 109/95 de 20 de Maio. De modo a cumprir os objectivos estabelecidos foi celebrado 

um Contrato de Concessão entre o Estado Português e a ALGAR, assim como Contratos de Entrega e Recepção 

de Resíduos Sólidos Urbanos e de Recolha Selectiva com os Municípios do Algarve. A estrutura accionista da 

ALGAR, integra a E.G.F. – Empresa Geral do Fomento, S.A. (56% do Capital Social) e os 16 municípios do Algarve 

(44%) (ALGAR, 2007). 
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monitorizar os aterros sanitários do sistema multimunicipal do Algarve. O sistema multimunicipal engloba 

dois subsistemas de gestão de resíduos: o Barlavento e o Sotavento. O concelho de Olhão é servido pelo 

segundo. O subsistema do Sotaventosubsistema do Sotaventosubsistema do Sotaventosubsistema do Sotavento dispõe das seguintes instalações de gestão e tratamento de 

resíduos (Algar, 2007): 

• aterro sanitário de Cortelha, situado em Barranco do Velho, Loulé – entrou em 

funcionamento em Junho de 2000 sendo dimensionado para ter uma vida útil de 24 anos; 

• 4 estações de transferência de resíduos, localizadas em S. João da Venda, Loulé, Fonte 

Salgada (Tavira), Vale da Zorra (Castro Marim) e Balurco de Cima (Alcoutim); 

• estação de triagem, em S. João da Venda, Loulé – consoante a natureza dos resíduos 

recolhidos selectivamente, estes podem necessitar de triagem, prensagem/compactação, 

enfardamento e armazenagem; 

• unidade de compostagem de “resíduos verdes” provenientes do corte e manutenção de 

jardins, situada junto da Estação de Transferência de Tavira – entrou em funcionamento em 

Março de 2002. 

Os dados disponíveis relativos ao destino final dos resíduos gerados no concelho de Olhão são 

apresentados no Quadro 4.4.13. 

Quadro 4.4.13 – Destino dos resíduos gerados no concelho de Olhão 

Ano 

Destino final 

Aterro 

(toneladas) 

Valorização 

(toneladas) 

2002 20 075 580 

2003 20 284 566 

2004 20 810 739 

2005 21 367 916 

        Fonte: INE, 2007c. 

Os materiais recuperados através da recolha selectiva de resíduos são encaminhados para a Sociedade Sociedade Sociedade Sociedade 

Ponto VerdePonto VerdePonto VerdePonto Verde, entidade encarregue da gestão dos resíduos de embalagem a nível nacional no âmbito do 

SIGRE – Sistema Integrado de Resíduos de Embalagem, e para diversas empresas transformadoras a nível 

nacional e no estrangeiro (Algar, 2007). As quantidades valorizadas dos materiais recolhidos 

selectivamente no concelho de Olhão apresentam uma tendência de crescimento (ver Quadro 4.4.14 e 

Figura 4.4.3, Volume II). 
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Quadro 4.4.14 – Evolução da recolha selectiva no concelho de Olhão 

Material 
Quantidade valorizada (toneladas) 

1999 2000 2001 2002 2003 

Vidro 194,04 169,61 265,57 284,64 302,16 

Papel e cartão 86,42 103,77 161,23 169,95 187,82 

Embalagens de plástico e metal 32,71 41,97 60,54 66,94 75,71 

Total 313,17 315,35 487,34 521,53 565,69 

Fonte: Algar, 2007. 

 

4.4.2.3. Abastecimento de águas e saneamento 

A caracterização do ambiente potencialmente afectado pelo projecto, no âmbito do presente descritor, 

debruça-se sobre os meios de recepção e tratamento de águas residuais, bem como o tratamento e 

abastecimento de água, tendo sido consultadas as entidades intervenientes na matéria, designadamente 

a Câmara Municipal de Olhão e a empresa Águas do Sotavento Algarvio, S.A.. A informação relativa às 

áreas de gestão portuária de Olhão foi extraída do estudo “Diagnósticos Ambientais dos Portos do 

Algarve” (NEMUS, 2002). 

Abastecimento de água 

O concelho de Olhão é servido pelo Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água do Algarve, 

subsistema do Sotavento, concessionado à empresa Águas do Sotavento Algarvio, S.A.Águas do Sotavento Algarvio, S.A.Águas do Sotavento Algarvio, S.A.Águas do Sotavento Algarvio, S.A.. Este sistema de 

fins múltiplos (urbano, industrial e agrícola) é alimentado pelas captações das albufeiras de Beliche e de 

Odeleite, pertencentes à bacia hidrográfica do Guadiana (Procesl et al., 2001). 

A água é conduzida à Estação de Tratamento de Água (ETA) de Tavira, cuja capacidade máxima de 

produção de água potável é de 2,2 m3/s. Em 2006, esta estação tratou mais de 32 x 106 m3, servindo uma 

população de 173 207 habitantes. Da ETA de Tavira saem dois adutores de água potável. O concelho de 

Olhão é alimentado pelo adutor Poente, à semelhança dos concelhos de Faro, São Brás de Alportel e Loulé 

(Águas do Algarve, 2007). O Quadro 4.4.15 apresenta os dados relativos ao abastecimento de água no 

concelho de Olhão no ano de 2005. 
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Quadro 4.4.15 – Abastecimento de água no concelho de Olhão em 2005 

População servida 

(%) 

Capitação 

(l / [hab.dia]) 

Consumo anual de água da rede pública 

(m3) 

96 151 2 341 000 
Fonte: INE, 2007c. 

O Porto de Pesca de OlhãoPorto de Pesca de OlhãoPorto de Pesca de OlhãoPorto de Pesca de Olhão é abastecido de água doce, a partir do sistema municipalizado de água, e de 

água salgada, abastecimento da responsabilidade da Docapesca. 

O principal consumidor de água potável no Porto de Pesca de Olhão é a Docapesca, com 31% do total 

consumido, seguido pelo INIAP (22%) e pela fábrica de gelo Fingelo (19%). 

O consumo médio mensal em 2002 foi de cerca de 1270 m3, sendo Agosto o mês de maior consumo com 

1667m3 e Janeiro o mês de menor consumo, com 921 m3 (ver Figura 4.4.4, Volume II). A principal oscilação 

verificou-se na fábrica de gelo Fingelo, que registou um aumento considerável do consumo de água no 

período estival, correspondente ao quádruplo do seu consumo no Inverno, como se compreende face às 

elevadas temperaturas e consequente necessidade de produção de gelo para a conservação do pescado. 

A Docapesca também registou um aumento acentuado do consumo de água no Verão, mas as restantes 

actividades apresentaram consumos mais ou menos regulares. De destacar apenas os consumos 

registados no INIAP, com oscilações regulares de 2 em 2 meses. 

Os dados dos contadores parciais não correspondem aos totais das facturas pagas, o que indicia a 

existência de fugas no sistema de distribuição no interior do porto de pesca.  

Relativamente à água salgada, o fornecimento é efectuado apenas ao cais de descarga e ao edifício da 

lota, adjacente aos armazéns de comerciantes. O modo de utilização das tomadas de água, deixadas em 

débito contínuo durante a descarga de pescado, provoca uma incapacidade de resposta a todas as 

solicitações de abastecimento de água salgada tratada.  

No porto de recreioporto de recreioporto de recreioporto de recreio não existe distribuição de água salgada. Nesta doca, sob a administração do Grupo 

Naval de Olhão, os principais consumos de água registam-se nos balneários, no bar/restaurante e nos 

passadiços, sendo o abastecimento garantido pela rede da Câmara Municipal de Olhão.  

Efluentes domésticos e industriais 

Segundo o estudo “Diagnósticos Ambientais dos Portos do Algarve” (NEMUS, 2002), a rede de drenagem 

instalada no PortPortPortPorto de Pesca o de Pesca o de Pesca o de Pesca e na Doca de RecreioDoca de RecreioDoca de RecreioDoca de Recreio de Olhão é separativa. As águas pluviais são 

descarregadas directamente na Ria Formosa. Está implantado um sistema de gradagem no cais de 
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descarga do porto de pesca, para retenção prévia dos sólidos, mas o sistema está desactivado e 

inoperacional. As águas residuais geradas são descarregadas no colector municipal e conduzidas para a 

ETAR Nascente de Olhão. 

Segundo um inquérito realizado pelo INE para caracterização do saneamento básico no País, relativo ao 

ano de 2005, no concelho de Olhão 89% da população era servida por um sistema de drenagem e 80% da 

população era servida por estações de tratamento de águas residuais. 

Até 2005, o município de Olhão tinha a seu cargo cinco Estações de Tratamento de Águas Residuais: ETAR 

Nascente de Olhão (Zona Industrial), ETAR Poente de Olhão, ETAR de Pechão, ETAR da Fuzeta e ETAR de 

Moncarapacho (Quadro 4.4.16). 

Quadro 4.4.16 – Tratamento de águas residuais no concelho de Olhão em 2005 

ETAR Tipo 
Grau de 

tratamento 

População servida 

(hab) 

Volume anual afluente 

(m3) 

Olhão Nascente 
ETAR mista 

(urbana e industrial) 
Secundário 7 500 130 861 

Fuseta  ETAR urbana Secundário 2 795 81 614 

Moncarrapacho ETAR urbana Secundário 1 800 52 560 

Olhão Poente ETAR urbana Secundário 22 500 723 698 

Pechão ETAR urbana Primário 1 000 29 200 
Fonte: Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais (INAG, 2007). 

No âmbito da adesão do município de Olhão ao Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve, a 

cargo da empresa Águas do Algarve, S.A, as ETAR de Olhão, Nascente e Poente, foram recuperadas e 

ampliadas para ter uma capacidade instalada para servir entre 10 000 e 50 000 habitantes (Águas do 

Algarve, 2007). As restantes ETAR foram desactivadas. 

Actualmente, a ETAR Nascente de Olhão recebe efluentes industriais e domésticos gerados em áreas 

servidas pela rede pública de saneamento no concelho de Olhão, a ETAR Poente recebe exclusivamente 

efluentes domésticos. 

Existem ainda algumas ETAR compactas (fossas sépticas) em urbanizações que não são servidas pela rede 

pública de saneamento (Urbanização da Murteira de Baixo em Moncarapacho, Urbanização Cerro Azul – 

Moncarapacho/Quelfes –, Urbanização Monte de São Miguel em Quelfes e Urbanização da Quinta da 

Palmeira – Quelfes). O Município de Olhão tem vindo a ampliar a rede de drenagem de águas residuais e 

pluviais numa tentativa de resolver esta situação (CMO, 2008). 
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A Câmara Municipal de Olhão possui diversos colectores de águas pluviais que descarregam directamente 

na bacia do porto de pesca e, portanto, para a Ria Formosa de forma indirecta. Segundo informação dos 

responsáveis do porto de pesca, por vezes estas descargas caracterizam-se por maus odores intensos, 

indiciando a descarga de águas residuais na rede pluvial, quer devido a ligações incorrectas quer a 

ligações clandestinas. Em algumas situações tem-se verificado também a ocorrência de descargas 

industriais pontuais irregulares para os sistemas de drenagem de águas pluviais. O município tem vindo a 

desenvolver esforços para identificar e corrigir tais situações (CMO, 2008). 

 

4.4.2.4. Síntese 

Em 2002, à data de realização do estudo “Diagnósticos Ambientais dos Portos do Algarve”, elaborado pela 

NEMUS (2002) para o Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, a situação da gestãogestãogestãogestão    de resíduosde resíduosde resíduosde resíduos 

nas áreas de jurisdição portuária de Olhão era preocupante, particularmente em determinadas áreas do 

porto de pesca (estaleiros navais e zona de armazéns de aprestos, passadiços e rampas varadouro). 

Posteriormente, o IPTM encomendou um projecto de Requalificação Ambiental do Porto de Pesca de Olhão 

que inclui um Plano de Gestão Integrada de Resíduos, ainda por implementar (Proman, 2005a). 

A Câmara Municipal de Olhão é responsável pela recolha de resíduos sólidos indiferenciados no concelho, 

entre outros serviços de limpeza urbana, tendo recolhido cerca de 21 367 toneladas em 2005, equivalendo 

a uma capitação de 524 kg/hab.ano. A recepção de resíduos indiferenciados, a recolha selectiva de 

resíduos, o acondicionamento, tratamento e/ou encaminhamento dos resíduos sólidos recolhidos no 

município de Olhão é da responsabilidade da ALGAR – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A., 

empresa concessionária do Sistema Multimunicipal de gestão de resíduos do Algarve. O concelho de 

Olhão integra o subsistema do Sotavento. As soluções de valorização e destino final previstos que 

integram este subsistema são: reciclagem (vidro, papel e cartão e embalagens de plástico e metal), 

compostagem (resíduos de jardim) e aterro sanitário (resíduos indiferenciados).  

O concelho de Olhão é servido pelo Sistema Multimunicipal de Abastecimento de ÁguaAbastecimento de ÁguaAbastecimento de ÁguaAbastecimento de Água do Algarve, 

subsistema do Sotavento, concessionado à empresa Águas do Sotavento Algarvio, S.A.. Este sistema de 

fins múltiplos é alimentado pelas captações das albufeiras de Beliche e de Odeleite e a água é tratada na  

Estação de Tratamento de Água (ETA) de Tavira. Em 2005, o consumo de água da rede pública no concelho 

de Olhão foi de 2 341 000 m3, correspondendo a uma capitação de 151 l/hab.dia (INE, 2007c). O nível de 

serviço à população era de 96%. As áreas de jurisdição portuária são, igualmente, servidas pelo sistema 

de distribuição de água potável. Em 2002, o consumo médio mensal de água doce no Porto de Pesca de 

Olhão foi de cerca de 1270m3, sendo Agosto o mês de maior consumo com 1667m3 e Janeiro o mês de 



 

86  Rf_t07070/ 01 EIA do Projecto de Execução da Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de Olhão: 

Relatório Síntese 

 

menor consumo, com 921 m3. O principal consumidor de água potável no Porto de Pesca de Olhão é a 

Docapesca, com 31% do total consumido, seguido pelo INIAP (22%) e pela fábrica de gelo Fingelo (19%). 

A rede de sansansansaneamentoeamentoeamentoeamento de águas residuais instalada no Porto de Pesca    e na Doca de Recreio de Olhão é 

separativa. As águas pluviais são descarregadas directamente na Ria Formosa, as águas residuais são 

descarregadas no colector municipal e conduzidas à ETAR Nascente de Olhão. A ETAR Nascente de Olhão 

recebe efluentes industriais e domésticos gerados em áreas servidas pela rede pública de saneamento no 

concelho de Olhão, a ETAR Poente recebe exclusivamente efluentes domésticos. A operação e gestão das 

ETAR de Olhão encontram-se a cargo da empresa Águas do Algarve, S.A., empresa concessionária do 

Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve. Em 2005, 89% da população do concelho era servida 

por um sistema de drenagem e 80% da população era servida por estações de tratamento de águas 

residuais (INE, 2007c). Existem ainda algumas fossas sépticas em urbanizações que não são servidas pela 

rede pública de saneamento e descarga de águas residuais não tratadas no sistema pluvial devido a 

ligações incorrectas ou acidentes (CMO, 2008). 

 

4.4.2.5. Evolução da situação de referência na ausência do projecto 

Na ausência da implementação do projecto, prevê-se que se mantenha a tendência para o aumento ligeiro 

da produção de resíduosresíduosresíduosresíduos no concelho, fruto do expectável crescimento da população e das maiores 

exigências da população ao nível de bens de consumo processados. Prevê-se um aumento das 

quantidades e materiais valorizáveis recolhidos de forma separativa, em resultado da interiorização 

progressiva destes procedimentos por parte dos utentes. A evolução da taxa de geração de resíduos na 

área sob jurisdição portuária será ditada pela evolução do sector das pescas e da indústria transformadora 

associada (para mais informação, consultar o ponto 4.8. do presente relatório). 

A legislação nacional e o Plano Estratégico Sectorial de Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos II – PERSU II 

(Portaria n.º 187/2007, de 12 de Fevereiro) – traduzem os requisitos e metas comunitárias em matéria de 

gestão de resíduos. As principais prioridades dizem respeito à redução da quantidade de materiais 

valorizáveis que vai para aterro, aumentando o respectivo nível de valorização, através de reciclagem, 

compostagem, incineração ou outra operação aplicável. Assim, no que respeita ao tratamento e destino 

final de resíduos, é expectável a diminuição das quantidades depositadas em aterro e o incremento das 

soluções de valorização e reciclagem. 

Na ausência da implementação do projecto, prevê-se um aumento ligeiro do consumo de águaconsumo de águaconsumo de águaconsumo de água da rede e 

da geração de águas residuaiságuas residuaiságuas residuaiságuas residuais no concelho de Olhão, fruto do expectável crescimento da população. Face 
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às campanhas de sensibilização para a racionalização do consumo de água, será expectável que as 

capitações não aumentem significativamente. Quanto à área sob jurisdição portuária, uma vez mais, a 

evolução será ditada pela evolução do sector das pescas e da indústria transformadora associada. 

 

4.4.3. Ambiente sonoro 

A poluição sonora constitui um dos factores de degradação da qualidade de vida e do bem-estar das 

populações, originando, por vezes, situações de tensão social. Esta degradação é traduzida não só pelo 

decréscimo do conforto acústico mas também pelos efeitos a nível de saúde pública, com o potencial 

aparecimento de problemas auditivos (desde a fadiga 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 aí 

existente antes da introdução de uma nova perturbação acústica temporária ou permanente (“ruído 

inicial”, segundo a definição da NP 1730). No presente caso, corresponde à caracterização do ambiente 

sonoro antes da implementação do projecto, onde estão previstos usos que poderão perturbar o ambiente 

sonoro do local.  

A caracterização do ambiente sonoro actual na envolvente da área de intervenção compreende a 

identificação das zonas potencialmente sensíveis ao ruído gerado em resultado da implementação do 

projecto e a caracterização de níveis sonoros actuais nesses locais. A metodologia seguida para a 

caracterização da situação de referência no âmbito do presente descritor incluiu a realização dos 

seguintes trabalhos: 

• identificação da área de influência acústica expectável do Projecto de Execução da Área de 

Expansão da Pesca Artesanal no Porto de Olhão; 

• caracterização do ambiente sonoro local através de amostragem dos níveis sonoros do ruído 

ambiente actualmente existente, em pontos julgados representativos dos diferentes 

ambientes sonoros.  

• análise da previsível evolução do uso do solo e dos níveis sonoros na ausência do projecto 

que se encontra em elaboração. 
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4.4.3.1. Enquadramento legal 

Tendo como principal objectivo a salvaguarda da saúde e do bem-estar das populações, o Regulamento Regulamento Regulamento Regulamento 

GeraGeraGeraGeral do Ruídol do Ruídol do Ruídol do Ruído (RGR)(RGR)(RGR)(RGR) foi aprovado com a publicação do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro e 

corrigido pela Declaração de Rectificação n.º 18/2007, de 16 de Março. Por sua vez, o Decreto-Lei 

n.º 146/2006, de 31 de Julho, transpõe a Directiva n.º2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 25 de Junho, relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente. 

O Regulamento Geral do Ruído, no seu artigo 3.º, define, para efeitos do referido regulamento: 

• Zona sensível – a área definida em plano municipal de ordenamento do território como 

vocacionada para uso habitacional, ou para 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 como cafés e outros estabelecimentos de 

restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem 

funcionamento no período nocturno; 

• Zona mista – a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja 

ocupação seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na 

definição de zona sensível;  

O Regulamento Geral do Ruído estabelece três períodos de referência para a realização de medições dos 

níveis de ruído:  

• Período diurno (das 7 às 20 horas); 

• Período do entardecer (das 20 às 23 horas); 

• Período nocturno (das 23 às 7 horas). 

São utilizados vários indicadores para a caracterização do nível de ruído ambiente, nomeadamente: 

• indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden) – o indicador de ruído, expresso em 

dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão 
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• indicador de ruído diurno (Ld) – o nível sonoro médio de longa duração (Norma NP 1730-

1:1996), determinado durante uma série de períodos diurnos representativos de um ano; 
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• indicador de ruído do entardecer (Le) – o nível sonoro médio de longa duração (NP 1730-

1:1996), determinado durante uma série de períodos do entardecer representativos de um 

ano; 

• indicador de ruído nocturno (Ln) – o nível sonoro médio de longa duração (NP 1730-1:1996), 

determinado durante uma série de períodos nocturnos representativos de um ano; 

• Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A (LAeq) de um ruído e num intervalo de 

tempo – o nível sonoro, em dB (A), de um ruído uniforme que contém a mesma energia 

acústica que o ruído referido naquele intervalo de tempo, dado pela expressão seguinte, em 

que L (t) é o valor instantâneo do nível sonoro em dB (A) e T é o período de tempo 

considerado: 
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Os valores-limite de ruído ambiente estabelecidos pelo RGR são os seguintes: 

1. valores-limite de exposição (artigo 11.º do RGR) 

• Zonas Mistas 

- Lden ≤ 65 dB(A); 

- Ln ≤ 55 dB(A). 

• Zonas Sensíveis 

- Lden ≤ 55 dB(A); 

- Ln ≤ 45 dB(A). 

• Zonas Sensíveis na proximidade de grande infra-estrutura de transporte 

- Lden ≤ 65 dB(A); 

- Ln ≤ 55 dB(A). 

• Zonas Sensíveis na proximidade de grande infra-estrutura de transporte, que não aéreo, 

projectada 

- Lden ≤ 60 dB(A); 

- Ln ≤ 50 dB(A); 

• Potenciais Zonas Mistas ou Sensíveis ainda sem classificação oficial 

- Lden ≤ 63 dB(A); 

- Ln ≤ 53 dB(A); 

2. instalação ou exercício de actividades ruidosas permanentes em zonas mistas, na envolvente de zonas 

sensíveis ou mistas ou na proximidade de receptores sensíveis isolados (artigo 13.º e anexo I do RGR) 
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• Cumprimento do critério de incomodidade – a diferença entre o Nível Sonoro Contínuo 

Equivalente (LAeq) do Ruído Ambiente que integra o Ruído Particular da actividade em análise 

e o Nível Sonoro Contínuo Equivalente (LAeq) do Ruído Ambiente que não integra o Ruído 

Particular da actividade em análise (designado por ruído residual), deverá ser: 

- no período diurno ≤ 5 dB(A), 

- no período do entardecer ≤ 4 dB(A), 

- no período nocturno ≤ 3 dB(A). 

O RGR, no seu artigo 3.º, define ainda: 

• Mapa de ruído – o descritor do ruído ambiente exterior, expresso pelos indicadores Lden e Ln, 

traçado em documento onde se representam as isófonas e as áreas por elas delimitadas às quais 

corresponde uma determinada classe de valores expressos em dB(A). 

Os municípios são responsáveis por elaborar mapas de ruído dos respectivos concelhos, por disposição 

do Regulamento Geral do Ruído. O Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro previa, em sede de regime 

transitório (artigo 4.º), que os municípios deveriam proceder à adaptação dos mapas de ruído até 31 de 

Março de 2007, em conformidade com os requisitos legais estabelecidos pelo novo regulamento. O 

Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto, veio alargar o prazo de adaptação dos mapas de ruído 

existentes até 31 de Dezembro de 2007. 

 

4.4.3.2. Área de influência acústica 

A área de influência acústica do projecto corresponde à área em que será humanamente perceptível o 

ruído proveniente, directa ou indirectamente, das actividades previstas no projecto. A metodologia 

seguida para determinar a área de influência acústica do projecto foi a seguinte: 

• análise dos elementos cartográficos disponíveis para identificação preliminar das zonas com 

sensibilidade ao ruído potencialmente afectadas pelo projecto; 

• visita técnica ao local para confirmação da efectiva sensibilidade ao ruído das zonas 

identificadas preliminarmente e averiguação da eventual existência de outras zonas com 

sensibilidade ao ruído não identificáveis na cartografia disponível; 

• levantamento fotográfico dos locais identificados e descrição da tipologia de uso associado. 

Utilizando a metodologia anterior e tendo presente que os níveis de ruído diminuem com o aumento da 

distância do receptor à fonte sonora e que os edifícios mais próximos da fonte do ruído actuam como 
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barreiras acústicas para os edifícios mais recuados, determinaram-se as áreas de influência directa e 

indirecta do projecto. 

A área de    influência directa influência directa influência directa influência directa engloba as zonas sensíveis ou mistas mais expostas ao ruído gerado pelas 

actividades realizadas na área de intervenção durante a fase de construção, exploração ou desactivação 

do projecto. Trata-se das zonas com sensibilidade ao ruído situadas mais próximo da área de intervenção, 

sem que existam barreiras arquitectónicas, ou outras, de permeio. 

A área de estudo localiza-se na zona industrial do Porto de Pesca de Olhão, pelo que a sensibilidade da 

envolvente ao ruído eventualmente gerado no local é reduzida. Os receptores de natureza não industrial 

mais próximos da área de intervenção localizam-se do lado oposto da embocadura da Doca de Pesca, 

formando duas frentes de edifícios (ria e doca de pesca), a uma distância superior a 250 m. 

Na frente dos edifícios da doca de pesca mais exposta ao ruído eventualmente gerado no local de estudo, 

identificam-se por ordem crescente de distanciamento: o edifício da capitania do porto, o posto da GNR, 

Direcção Regional das Pescas e Aquicultura do Sul (DRPAS), IPTM, o Centro de Investigação dos Ambientes 

Costeiros e Marinhos (CIACOMAR) da Universidade do Algarve e oficinas. 

Estes receptores consistem, essencialmente, em edifícios de serviços, apresentando uma sensibilidade 

variável ao ruído (média a elevada nos escritórios e centros de estudo, reduzida nas oficinas) e criando um 

efeito de barreira que resguarda os edifícios residenciais, mais recuados em relação ao plano de água, que 

consistem nos receptores mais sensíveis a níveis elevados de ruído ambiente. 

A frente de edifícios com uma fachada para a Ria Formosa apresenta um grau de exposição bastante mais 

reduzido ao ruído gerado no local de estudo, devido a uma orientação quase tangencial da rua e fachadas 

em relação à direcção de propagação e à existência de um jardim com vegetação arbórea. Não obstante, 

identificam-se as seguintes ocupações, por ordem crescente de distanciamento ao local de estudo: o 

edifício da capitania do porto já anteriormente referido, o Instituto de Investigação das Pescas e do Mar 

(IPIMAR), as antigas instalações fabris de uma unidade conserveira, seguindo-se uma área com carácter 

acentuado de zona mista onde abundam unidades de restauração e onde se situa o jardim da frente 

ribeirinha. 

A área de    influência indirecta influência indirecta influência indirecta influência indirecta compreende os receptores sensíveis potencialmente expostos ao ruído 

resultante do tráfego rodoviário ou marítimo associado à implementação do projecto, seja em fase de 

construção, exploração ou desactivação.  
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Tendo em consideração a estrutura urbana e, em particular, a rede viária existente, presume-se que o 

principal fluxo de tráfego de veículos terrestres associados ao projecto circulará pelo caminho mais curto 

de ligação da área de intervenção à EN125: acesso local à área de pesca artesanal projectada, pequeno 

troço da Rua dos Operários Conserveiros na Zona Industrial de Olhão e, finalmente, o troço de ligação 

desta rua à rotunda da EN 125, com passagem superior sobre a linha férrea. 

 

4.4.3.3. Caracterização do ambiente sonoro existente 

A caracterização do ambiente sonoro actualmente existente na área de influência acústica do Projecto de 

Execução da Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de Olhão foi efectuada através de medições in 

situ dos níveis sonoros na área de estudo e da caracterização do ambiente sonoro à luz da legislação em 

vigor. 

Medições in situ 

As medições dos níveis sonoros actuais na área de estudo e envolvente foram realizadas em pontos 

julgados representativos dos diferentes ambientes sonoros potencialmente afectados pela implementação 

do projecto em estudo, tendo presente a previsível área de influência acústica do projecto. Estas medições 

foram efectuadas de acordo com o Regulamento Geral do Ruído e demais normas aplicáveis, nos três 

períodos de referência legais, tendo por base as recomendações constantes nos seguintes documentos: 

• Norma Portuguesa NP 1730 (“Acústica. Descrição e medição do ruído ambiente.”) de 1996; 

• Procedimentos Específicos de Medição de Ruído Ambiente (IA, 2003); 

• Critérios de acreditação transitórios relativos à representatividade das amostragens de 

acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro (IPAC, 2007). 

O equipamentoequipamentoequipamentoequipamento utilizado para a realização das medições in situ foi o seguinte: 

• sonómetro integrador de precisão, modelo 2260 Observer, da marca Brüel & Kjær, 

homologado e objecto de calibração periódica pelo Instituto Português da Qualidade (IPQ); 

• calibrador acústico tipo 4231 da marca Brüel & Kjær; 

• termómetro e anemómetro acoplados (Speedtech SM18). 

As mediçmediçmediçmedições acústicasões acústicasões acústicasões acústicas in situ foram realizadas em Janeiro de 2008, durante os períodos diurno (7h-20h), 

entardecer (20h-23h) e nocturno (23h-7h), a uma altura de cerca de 1,5 m acima do solo. Cada medição 

realizada teve uma duração mínima de 30 minutos. Os pontos de medição seleccionados (ver Figura 4.4.5, 
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Volume II) encontram-se distribuídos pela área de influência acústica identificada anteriormente, junto dos 

receptores sensíveis potencialmente mais afectados pelo projecto. A localização e tipologia das zonas em 

que se situam os pontos seleccionados são descritas no Quadro 4.4.17. As fotografias apresentadas no 

Volume II do presente estudo mostram a envolvente de cada um dos pontos de medição, bem como 

algumas das actividades desenvolvidas ou fontes emissoras de ruído presentes (P1 – Fotografias 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.6 e 4.4.1; P2 – Fotografias 4.1.2 a 4.4.4; P3 – Fotografias 3.1.10, 3.1.11 e 4.4.5). 

Quadro 4.4.17 – Pontos de amostragem dos níveis sonoros actuais 

Ponto Localização Tipologia 

P1 
Área de intervenção do projecto da Área de Expansão 

da Pesca Artesanal no Porto de Olhão 

Área de equipamentos e serviços da Zona 

Industrial do Porto de Pesca 

P2 
Entroncamento de rua secundária com a via que liga a 

EN125 à Zona Industrial do Porto de Pesca 

Área residencial no limite da Zona 

Industrial do Porto de Pesca de Olhão 

P3 
Lado Oeste da embocadura do Porto de Pesca de 

Olhão (Av. Da Forças Armadas) 

Características de zona mista (edifícios de 

serviços, restauração e habitacionais) 

Durante a realização das medições, o céu apresentou-se encoberto ou parcialmente coberto. A 

temperatura do ar, medida a 1,5 m de altura, variou entre 18 e 20,2°C, no período diurno; 15,8 e 17°C, no 

período do entardecer; 15,4 e 16,7°C, no período nocturno. A velocidade do vento, medida também a 1,5 m 

acima do solo, chegou a atingir 11 km/h próximo do meio-dia, diminuindo progressivamente durante o 

período diurno até atingir o intervalo de 0 a 3 m/s, mantendo-se neste intervalo durante os períodos de 

entardecer e nocturno. 

O Quadro 4.4.18. apresenta os resultados da campanha de amostragem do ambiente sonoro realizada. Os 

valores apresentados foram arredondados à unidade, devido às incertezas associadas à duração das 

medições. 
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Quadro 4.4.18 – Resultados das medições dos níveis sonoros in situ 

Local de 

medição 

Período diurno Período do entardecer Período nocturno 

Lden 
LAeq 

Principais 

fontes sonoras 
LAeq 

Principais fontes 

sonoras 
LAeq 

Principais fontes 

sonoras 

P1 54 

Trabalhos de 
manutenção de 
equipamentos 
(marteladas, 
exaustão de 
gases), vozes, 

tráfego 
rodoviário e de 
embarcações, 

aves 

45 

Ruído de fundo 
(fontes distantes: 

tráfego na via 
principal e cães), 

automóveis e vozes  

46 

Ruído de fundo 
(funcionamento de 
unidade fabril ou 

de infra-estruturas 
próximas), tráfego, 
vozes, combóio, 

embarcação 

55 

P2 66 

Tráfego 
rodoviário 

(automóveis, 
motas, camiões), 

animais 
domésticos 
(aves, cães), 

máquina de corte 
em oficina 
próxima 

60 
Tráfego rodoviário, 

combóio, cães 
60 

Tráfego rodoviário 
e cães 

67 

P3 63 

Tráfego 
rodoviário, 
operações 
portuárias 
(cargas e 
descargas, 

embarcações, 
manutenção), 

vozes de 
transeuntes, aves 

59 

Tráfego rodoviário, 
vozes, ruído de 

fundo (zona 
industrial portuária 
e embarcações de 

pesca)  

57 

Ruído de fundo 
(zona industrial 

portuária), tráfego 
rodoviário e vozes 

64 

O ambiente sonoro actual no local de estudo (P1) apresenta-se, regra geral, pouco perturbado, não 

obstante a circulação de embarcações na proximidade e a realização de trabalhos de manutenção manual 

de redes de pesca e equipamentos nos terrenos expectantes do local (marteladas, exaustão de gases, 

máquinas em funcionamento, vozes), durante o período diurno. A ligeira perturbação do ambiente sonoro 

registada durante o período nocturno deve-se à permanência de transeuntes e à circulação pontual de 

veículos motorizados na via de acesso local ao lado Nascente da área portuária, adjacente ao local de 

estudo. 

O ambiente sonoro registado nos restantes pontos de medição seleccionados (P2 e P3) apresenta-se, 

actualmente, muito perturbado. Em P2, ponto situado junto ao troço que liga a EN125 à Zona Industrial do 

Porto de Pesca de Olhão, a perturbação está essencialmente associada à circulação de tráfego rodoviário. 
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Em P3, ponto situado junto à embocadura Poente da Doca de Pesca, integrando a malha urbana de Olhão, 

as fontes de emissões sonoras são mais variadas incluindo a laboração da Doca de Pesca e a circulação de 

embarcações, o tráfego rodoviário e a circulação de transeuntes. 

O ambiente sonoro actual à luz da legislação em vigor 

O RGR estabelece valores limite transitórios aplicáveis ao ambiente sonoro em zonas por classificar em 

plano municipal de ordenamento do território (caso do município de Olhão). A comparação dos resultados 

obtidos através das medições in situ com os limites legais aplicáveis é apresentada na Figura 4.4.6. 
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Figura 4.4.6 – Comparação dos resultados das medições dos níveis sonoros com os limites legais 

Analisando a Figura 4.4.6, verifica-se que a zona prevista para a implantação do projecto apresenta um 

ambiente sonoro actual que cumpre os requisitos legais. Os níveis de ruído ambiente registados nos 

restantes pontos de medição seleccionados ultrapassam os limites legais estabelecidos para zonas sem 

classificação, relativos ao indicador de nível sonoro do período nocturno (Ln) e à globalidade dos períodos 

diurno, do entardecer e nocturno, expresso através de Lden. São igualmente excedidos os valores-limite 

estabelecidos para zonas mistas. 
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4.4.3.4. Síntese 

A análise do projecto, da cartografia disponível e trabalhos técnicos no local de estudo permitiu 

determinar a área de influência acústica da Área de Expansão da Pesca Artesanal do Porto de Olhão, 

tendo-se concluído ser necessária e suficiente, para a caracterização do ambiente sonoro actual, a 

medição dos níveis acústicos na área de intervenção do projecto em estudo e em duas zonas próximas: 

junto à via de ligação da Zona Industrial do Porto de Pesca de Olhão à EN125, no limite entre a zona 

industrial e uma área residencial [a Norte]; na área com ocupação não industrial mais próxima do local de 

intervenção do projecto, a Oeste da embocadura da Doca de Pesca existente. 

Deste modo, a caracterização da situação de referência ao nível do ambiente sonoro, baseou-se em 

amostragens dos níveis sonoros actualmente existentes em pontos representativos dos diferentes 

ambientes sonoros presentes potencialmente afectados por influência directa ou indirecta do projecto. 

Concluiu-se que, muito embora o ambiente sonoro actual nos pontos de medição fora da área de 

intervenção se apresente muito perturbado, ultrapassando os limites legais estabelecidos, quer para 

zonas por classificar, quer para zonas mistas (a sua provável futura classificação), a zona de 

implementação do projecto apresenta um ambiente sonoro actual que cumpre os limites legais. 

 

4.4.3.5. Evolução da situação de referência na ausência do projecto 

A evolução do ambiente sonoro de referência será condicionada pela evolução do uso do solo na área de 

intervenção do projecto e sua envolvente, e pelo eventual surgimento de novos receptores sensíveis 

expostos aos níveis de ruído ambiente na ausência do projecto. Para análise das perspectivas de evolução 

do uso do solo nesta área, comparou-se a Planta de Síntese de Ordenamento do Plano Director Municipal 

de Olhão PDM (ver Figura 4.6.1, Volume II) com os ortofotomapas actuais da área de estudo (ver Figura 

3.1.1, Volume II). Segundo o PDM, a área de estudo insere-se na parte Sudeste da área destinada a 

“Equipamentos, serviços e infra-estruturas” do Porto de Pesca de Olhão; confina, a Sul, com a Ria Formosa 

(canal de Olhão / canal de Marim), a Oeste e a Norte com a Zona de Equipamento, Serviços e Infra-

estruturas do Porto de Pesca de Olhão e, a Este, com a respectiva Zona Industrial. Verifica-se que a Zona 

Industrial está já bastante consolidada, não se perspectivando a instalação de novas indústrias ou 

espaços comerciais que afectem os níveis sonoros registados actualmente. A Norte da Zona Industrial e da 

Zona de Equipamento, Serviços e Infra-estruturas do Porto de Olhão existem áreas classificadas pelo PDM 

como Espaços Urbanos Estruturantes e como Espaços Urbanizáveis de Expansão. Estas áreas parcialmente 

urbanizadas apresentam frentes edificadas exteriores consolidadas, não se perspectivando a instalação 
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de receptores sensíveis adicionais. As mesmas observações são aplicáveis ao lado Poente da embocadura 

do Porto de Pesca onde, actualmente, existe malha urbana consolidada. 

Deste modo, na ausência do projecto, apenas a evolução do tráfego nas vias rodoviárias mencionadas e a 

evolução do volume de actividades portuárias poderá alterar a qualidade do ambiente sonoro, junto dos 

receptores sensíveis, face à situação actual. O quadro legal vigente (RGR) estabelece a obrigatoriedade de 

corrigir as situações actuais de incumprimento dos valores limite de ruído ambiente. Assim, face à 

situação actual de incumprimento detectada, a aplicação da legislação corresponderá à adopção de 

medidas para a redução dos níveis de ruído, nomeadamente, junto ao ponto de medição junto à via de 

ligação da Zona Industrial do Porto de Pesca de Olhão à EN125, no limite entre a zona industrial e uma 

área residencial [a Norte]. 

 

4.5. Ecologia, flora e fauna 

4.5.1. Introdução 

O projecto em análise tem como objectivo a área de expansão da pesca artesanal, integrada na 

requalificação do porto de pesca de Olhão. Considerando as características técnicas do projecto, as 

principais acções potencialmente geradoras de impactes sobre a componente ecológica da área de estudo 

são a realização de dragagens e respectiva deposição de dragados, e a construção de infra-estruturas, 

quer terrestres, quer marítimas. 

Deste modo, pretende-se com o presente descritor a caracterização dos habitats e das comunidades 

florísticas e faunísticas ocorrentes na área de estudo, susceptíveis de serem afectadas pelas acções do 

projecto em análise. 

Tendo em consideração que estas acções incidem fundamentalmente sobre o ecossistema aquático, será 

em particular sobre as comunidades deste meio que a caracterização da situação de referência incidirá, 

relevando os grupos biológicos potencialmente mais afectados pelo projecto. Quando pertinente, alargou-

-se a escala de análise à globalidade da Ria Formosa numa perspectiva de enquadramento. Todavia, serão 

ainda abordados a fauna e flora terrestres potencialmente afectadas pelas acções a desenvolver neste 

meio. 

Segundo a tipologia das acções a realizar em meio aquáticomeio aquáticomeio aquáticomeio aquático – dragagens e implantação de infra-estruturas 

– efectuou-se a caracterização dos seguintes grupos biológicos: 
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• macroinvertebrados bentónicos – potencialmente afectados pela remoção do substrato 

bentónico que constitui o seu habitat e pelo aumento da turbidez da água (factor 

particularmente importante para os organismos filtradores); 

• ictiofauna – eventualmente afectada pela remoção do substrato (importante para algumas 

espécies bentónicas) e pelo aumento da turbidez; 

• avifauna aquática – potencialmente afectada pela perturbação induzida pelo projecto e pelas 

alterações dos habitats bentónicos intertidais. 

Na edificação de infra-estruturas em meio terrestremeio terrestremeio terrestremeio terrestre, os potenciais grupos biológicos mais afectados serão: 

• Vegetação terrestre; 

• Vertebrados terrestres – afectados pela alteração e/ou diminuição das áreas de distribuição, 

alimentação e refúgio. 

Quanto à eventual imersão imersão imersão imersão dos sedimentos dragadosdos sedimentos dragadosdos sedimentos dragadosdos sedimentos dragados, esta acção poderá ter impactes sobre a componente 

ecológica do local de deposição, que variam de magnitude e significância consoante o local escolhido. De 

acordo com a informação analisada no EIA, o material a dragar poderá vir a ser imerso num local entre 4,5 

e 5 milhas da costa, a Sul da Barra de Faro/Olhão, entre as batimétricas 100 m e 200 m (ver Figura 3.5.1, 

Volume II). Desta forma, serão tecidas considerações e recomendações gerais relativas a esta operação 

nos capítulos de avaliação de impactes e de proposta de medidas ambientais. 

Para além dos grupos biológicos, as operações de dragagem e edificação de infra-estruturas irão afectar 

um habitathabitathabitathabitat natural de importância comunitária, ao abrigo da Directiva Habitats, que será mencionado 

detalhadamente no capítulo seguidamente apresentado. 

 

4.5.2. Habitats 

4.5.2.1. Caracterização geral 

A área de intervenção localiza-se na Ria Formosa, uma zona húmida que constitui uma áááárea rea rea rea ssssensívelensívelensívelensível, de 

acordo com a legislação em matéria de avaliação de impactes, uma vez que é classificada ao abrigo das 

seguintes figuras de protecção: 

• Parque Natural da Ria Formosa – criada pelo Decreto-Lei n.º 373/87, de 8 de Dezembro; 

• Sítio da Lista Nacional de Sítios PTCON0013 – Ria Formosa / Castro Marim – proposto pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 5 de Junho, ao abrigo da Directiva 
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Habitats (92/42/CEE, transposta pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril), e aprovado 

pela Decisão da Comissão 2006/613/CE de 19 de Julho de 2006; 

• Zona de Protecção Especial (ZPE) para a avifauna PTZPE0017 – Ria Formosa –, criada pelo 

Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de Setembro, ao abrigo da Directiva Aves (79/409/CEE, 

transposta pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril); 

• Convenções de Ramsar (Decreto-Lei n.º 101/80, de 9 de Outubro) e de Berna (Decreto-Lei 

n.º 316/89, de 22 de Setembro); 

• Biótopo Corine (Directiva 85/338/CEE). 

Para além destas figuras de protecção, a Ria Formosa foi ainda incluída nas seguintes redes de áreas de 

importância ecológica: 

• Zona húmida de interesse mundial, considerada pela Wetlands Directory da UICN (União 

Internacional para a Conservação da Natureza); 

• Important Bird Area (IBA) “Ria Formosa”; 

• Rede Natura 2000, também como Zona Especial de Conservação (ZEC). 

Todos os diplomas que imprimem à Ria Formosa o seu estatuto de conservação são devidamente tidos em 

conta na caracterização da situação de referência, bem como na análise de impactes. 

As acções do projecto em análise comportam um conjunto de impactes potenciais sobre o seguinte habitat 

natural de importância comunitária, ao abrigo da Directiva Habitats (92/42/CEE, transposta pelo Decreto-

Lei n.º 140/99, de 24 de Abril), presente na área de projecto: 

• 1150 – Lagunas costeiras – habitat prioritáriohabitat prioritáriohabitat prioritáriohabitat prioritário. 

Serão ainda afectados outros habitats que não de interesse comunitário, pelo que se torna fundamental 

proceder à sua identificação, cartografia e caracterização, de modo a sustentar a avaliação dos impactes 

do projecto. 

 

4.5.2.2. Habitats da área de projecto 

Os habitats potencialmente afectados inserem-se nos meios: 

• aquático – laguna costeira (designação atribuída ao corpo de água da Ria Formosa); 

• terrestre – faixa de terreno marginal à Ria Formosa. 
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Durante os trabalhos de campo identificaram-se os habitats em presença e o seu estado de conservação. 

Desta caracterização resultou a cartografia dos habitats ocorrentes na área de estudo, em ambiente SIG 

(ArcView 9.1), sob a forma de uma carta de habitats (ver Figura 4.5.1, Volume II), onde se representam os 

habitats identificados. 

No Quadro seguinte são apresentados os habitats cartografados para a área de implementação do 

projecto, indicando-se a área absoluta e relativa ocupada por cada um, relativamente à área total 

estabelecida para a sua caracterização. Pelo facto de a área envolvente à área estrita de implementação 

apresentar os mesmos habitats que esta, maioritariamente áreas artificializadas, não se considerou 

necessária a sua inclusão na carta de habitats. 

Quadro 4.5.1 – Habitats ocorrentes na área de implantação do projecto 

Habitat 
Área de implementação 

Área (ha) Área (%) 

Vegetação ruderal e exótica 0,95 33,67 

Áreas artificializadas 0,72 25,44 

Ria 1,16 40,89 

Total 2,83 100 

A área afecta ao projecto encontra-se totalmente humanizada, sendo, na sua maior parte, dominada por 

terrenos expectantes, degradados do ponto de vista dos seus valores naturais, constituídos por áreas 

artificializadas, totalmente desprovidas de coberto vegetal, entrecortadas por algumas manchas de 

vegetação ruderal e exótica, que não apresenta qualquer relevo do ponto de vista das comunidades 

biológicas presentes. Sublinha-se ainda a presença de algumas espécies halófitas em plena área 

artificializada, ladeando o caminho paralelo ao talude do cais. 

 

4.5.2.3. Caracterização dos habitats da área de projecto 

Seguidamente efectua-se uma caracterização mais pormenorizada dos habitats acima identificados, no 

que toca à sua composição florística e faunística mais típica. Para cada habitat é indicado o seu estado de 

conservação, quando aplicável, e a sua importância ecológica relativa para a flora e para a fauna. Quando 

aplicável, os macro-habitats identificados são equiparados aos habitats naturais e semi-naturais 

protegidos ao abrigo da Directiva Habitats. 
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Vegetação ruderal e exótica 

Este habitat representa cerca de 34% da área de implementação do projecto, e encontra-se 

completamente rodeado de áreas totalmente artificializadas. 

As áreas de vegetação ruderal e exótica são áreas onde a pressão antrópica, apesar de visível, se fez sentir 

com menor intensidade ou cessou há mais tempo do que no caso das áreas artificializadas, permitindo o 

desenvolvimento de um coberto vegetal essencialmente constituído por espécies ruderais, sem qualquer 

vestígio da vegetação climatófila potencial.  

Entre as formações vegetais herbáceas, os taxa vegetais predominantes incluem-se nas famílias 

Boraginacea, Compositae, Malvacea e Plantaginacea. Refira-se ainda a presença de estrato herbáceo alto, 

representado pelo Junco (Juncus acutus). Ao nível do estrato arbóreo, esparso, é de destacar a presença de 

várias Acácias (Acacia spp.) de grande porte e de Plátanos (Platanus sp.), também de grande porte. Estas 

duas espécies, juntamente com Oxalis pes-caprae constituem a componente exótica deste habitat. 

As espécies vegetais identificadas não se inserem em qualquer classe fitossociológica definida por Rívas-

Martínez et al. (1990) e Espírito Santo (1996), uma vez que esta classificação é usualmente atribuída a 

comunidades vegetais originais e não a comunidades vegetais ruderais, advenientes de processos de 

alteração dos habitats originais. 

Relativamente à fauna, este habitat apresenta reduzido interesse do ponto de vista da conservação, 

devendo ser ocupado quase exclusivamente por espécies antropofílicas muito comuns, como a Ratazana-

castanha (Rattus norvegicus) e Ratazana-preta (Rattus rattus). 

Tratam-se, naturalmente, de áreas sem valor ecológico significativo. 

Áreas artificializadas 

O núcleo central da área em estudo é ocupado por terrenos expectantes. Este tipo de habitat é marcado 

por uma profunda intervenção antrópica que praticamente eliminou o coberto vegetal. Ocupa cerca de 

25% da área em estudo. 

Muitas zonas funcionam como locais de depósito de resíduos, redes de pesca e partes de embarcações. 

Nestas áreas, bem como nas que lhes estão adjacentes, o coberto vegetal é inexistente ou vestigial e 

significativamente alterado. Na faixa que acompanha o talude do cais regista-se a presença de espécies 

halófitas, como o Atriplex portulacoides, a Suaeda vera e a Salicornia sp., espécies típicas das 
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comunidades de sapal. Regista-se ainda a presença de Polygonum maritimum, espécie também halófita, 

típica de areias dunares. 

Relativamente à fauna, é de admitir a possibilidade de ocorrência ocasional unicamente de espécies 

antropofílicas e de grande tolerância ecológica. 

Este habitat classifica-se também como sem valor ecológico significativo. 

Ria 

A área de estudo possui ainda a componente aquática da Ria (41%), com a qual se completa e diversifica o 

mosaico de habitats existente. O único habitat típico identificado, classificado ao abrigo da Directiva 

Habitats, foi o habitat 1150habitat 1150habitat 1150habitat 1150    ––––    Lagunas costeirasLagunas costeirasLagunas costeirasLagunas costeiras, que se constitui como um habitat prioritáriohabitat prioritáriohabitat prioritáriohabitat prioritário. 

Este habitat representa as extensões de água salina costeiras, de salinidade e volume de água variáveis, 

separadas do mar por uma barreira de areia. Na área afecta ao projecto não foi identificado qualquer tipo 

de vegetação aquática. 

A importância deste habitat está relacionada com as vertentes ecológica e económica que possui, sendo 

desempenhadas funções essenciais a nível da biologia e ecologia das espécies ocorrentes, da sócio- 

-economia, para além de assumir um papel óbvio nas funções hidrológicas, físicas e geoquímicas do 

sistema. 

A fauna potencial deste tipo de habitats engloba a ictiofauna e a avifauna aquática. Todavia, face aos 

constrangimentos de humanização deste habitat propriamente dito e da sua envolvência, prevê-se que em 

ambos os grupos biológicos em questão as espécies mais abundantes sejam espécies menos exigentes 

em termos de qualidade ecológica, e mesmo espécies antropofílicas, como as Taínhas em geral (Liza spp. 

e Mugil spp.) e as Gaivotas (Larus spp.). Aquando da campanha de campo foram avistados numerosos 

indivíduos de Gaivota-de-asa-escura (Larus fuscus). 

Deste modo, tendo em consideração a importância deste habitat e particularmente o seu estado de 

conservação mediano a desfavorável, torna-se imperativo tomar algumas medidas de forma a evitar 

potenciais impactes negativos sobre o mesmo, quer durante a fase de construção (realização de 

dragagens), quer durante a fase de exploração (aumento do tráfego marítimo), de forma a travar a sua 

degradação. 
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4.5.3. Flora e vegetação 

4.5.3.1. Enquadramento fitogeográfico 

A tipologia fitogeográfica mais recente para Portugal Continental foi proposta por Costa et al. (1998) e 

estabelece um modelo tipológico hierárquico do território, com expressão espacial, no qual são 

delineadas e individualizadas eco-regiões, essencialmente em função dos tipos de vegetação potencial 

que se pensa poderem existir em cada região, em função das características climáticas, litológicas, 

geomorfológicas e edáficas dominantes e do elenco florístico presente. As categorias, divisões ou 

hierarquias utilizadas pelos autores, e em comum às utilizadas em Biogeografia, são: o Reino, a Região, a 

Província, o Sector e o Distrito. De acordo com Costa et al. (1998), a área de estudo situa-se nas seguintes 

eco-regiões: 

Reino Holártico 

   Região Mediterrânica 

      Sub-Região Mediterrânica Ocidental 

         Superprovíncia Mediterrânica-Ibero-Atlântica 

            Província Gatidano-Onubo-Algarviense 

               Sector Algarviense 

                  Superdistrito Algárvico 

O Superdistrito Algárvico Superdistrito Algárvico Superdistrito Algárvico Superdistrito Algárvico começa na Ponta de Almedena e inclui os calcários do Barrocal Algarvio e 

Barlavento e areias do Sotavento até à Flecha del Rompido. Bioclimaticamente, este superdistrito 

encontra-se no andar termomediterrânico seco a sub-húmido pluvi-estacional. Algumas espécies 

endémicas desta eco-região, com distribuição potencial para a região analisada neste estudo, são: 

Bellevalia hackelii, Genista hirsuta subsp. algarbiensis, Plantago algarbiensis, Sideritis arborescens ssp. 

lusitanica, Teucrium algarbiense e Thymus lotocephalus.  

Segundo Costa et al. (1998), nesta região biogeográfica ocorrem ainda outras espécies relevantes e 

características, como por exemplo: Ceratonia siliqua, Chamaerops humilis, Cleonia lusitanica, Thymbra 

capitata, Erodium laciniatum, Euphorbia clementei, Galium concatenatum, Glossopappus macrotus, 

Hypecum littorale, Hypecoum procubens, Narcissus calcicola, Narcissus willkommii, Quercus faginea 

subsp. broteroi, Serratula flavescens, Serratula baetica subsp. lusitanica, Sidiritis angustifolia, Sidiritis 

romana, Stauracanthus genistoides, Teucrium haenseleri, Thymus albicans, Tuberaria bupleurifolia, Ulex 

australis subsp. australis, Ulex argenteus subsp. argenteus, Ulex argenteus subsp. subsericeus.  

Em relação à vegetação são consideradas comunidades endémicas do Superdistrito Algárvico e com 

ocorrência potencial na região analisada: Thymo lotocephali-Coridothymetum capitati, Tolpido barbatae-
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Tuberarietum bupleurifoliae. São também comuns no território: Smilaco mauritanicae-Quercetum 

rotundifoliae, Oleo-Quercetum suberis, Asparago albi-Rhamnetum oleoidis, Asparago aphylli-Myrtetum 

communis, Phlomido purpureo-Cistetum albidi (Costa et al., 1998). Têm ainda ocorrência neste 

Superdistrito as comunidades de sapal típicas da Província Gatidano-Onubo-Algarviense: Spartinetum 

maritimi, Sarcocornio perennis-Puccinellietum convolutae, Cistancho phelypaeae-Arthrocnemetum 

fruticosae, Halimiono portulacoidis-Sarcocornietum alpini, Inulo crithmoidis-Arthrocnemetum glauci, 

Arthrocnemo glauci-Juncetum subulati juncetosum subulati e juncetosum maritimi, Cistancho phelypaeae-

Suaedetum verae, Polygono equisetiformis-Juncetum maritimi, Salicornietum fragilis, Halimiono 

portulacoidis-Salicornietum patulae. 

 

4.5.3.2. Espécies protegidas, raras, endémicas ou ameaçadas 

A flora da Ria Formosa é muito diversificada e inclui algumas espécies com estatuto de conservação 

elevado (espécies RELAPE: espécies raras, endémicas, localizadas, ameaçadas ou em perigo de extinção) e 

espécies protegidas ao abrigo da Directiva Habitats (Anexo B-II). De entre as espécies vegetais protegidas 

e com estatuto de conservação elevado, enumeram-se seguidamente aquelas cuja ocorrência é provável 

nos habitats existentes na área de projecto (Castroviejo, et al., 1986, 1990, 1995 e 1996): 

• Limonium algarvense Erben – espécie endémica do Algarve e SW de Portugal que ocorre nos 

sapais; 

• Limonium diffusum (Pourret) O. Kuntze – espécie rara e endémica do Algarve e SW de 

Portugal que ocorre nas areias litorais, zonas secas e sapais; 

• Jonopsidium acaule (Desf.) Rchb. – espécie incluída no Anexo B-II da Directiva Habitats e 

endémica da região litoral da metade sul do nosso país que ocorre, normalmente sobre 

substratos arenosos húmidos e por vezes semi-ruderais, na bordadura de caminhos;  

• Melilotus segetalis ssp. fallax Franco – terófito característico de pauis salgados que ocorre no 

Estuário do Sado e no Algarve. 

Nos levantamentos florísticos efectuados na área de projecto não se registou a ocorrência de nenhuma 

das espécies acima listadas nem qualquer outra espécie com estatuto legal de protecção, integrando os 

Anexos II e IV da Directiva Habitats, ou com estatuto de “rara”, “endémica”, “ameaçada” ou “em perigo de 

extinção”. 

 



 

Rf_t07070/ 01 EIA do Projecto de Execução da Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de Olhão: 105 

Relatório Síntese 

 

4.5.3.3. Flora 

A caracterização da flora da área de estudo consistiu na identificação das espécies recolhidas nos 

levantamentos florísticos efectuados nos habitats da área de implementação do projecto. 

O elenco florístico da área de estudo é seguidamente apresentado. Durante a prospecção realizada no 

terreno, foram inventariadas 28 espécies, pertencentes a um total de 11 famílias de plantas vasculares. 

Quadro 4.5.2. – Elenco florístico da área de estudo 

Família Espécie 

Boraginaceae Echium plantagineum 

Chenopodiaceae Atriplex patula 

 Atriplex portulacoides 

 Chenopodium album 

 Salicornia sp. 

 Sarcocornia sp. 

 Suaeda vera 

Compositae Anacyclus radiatus 

 Calendula arvensis 

 Chrysanthemum coronarium 

 Leontodon taraxacoides 

 Sonchus asper 

 Sonchus oleraceus 

 Hypochaeris glabra 

 Lactuca sp. 

Fabaceae Acacia retinodes 

 Retama monosperma 

Gramineae Paspalum sp. 

 Piptatherum miliaceum 

Juncaceae Juncus acutus 

Malvaceae Lavatera cretica 

Oxalidaceae Oxalis pes-caprae 

Plantaginaceae Plantago lagopus 

 Plantago lanceolada 

Platanaceae Platanus sp. 

Polygonaceae Polygonum maritimum 

 Rumex sp. 
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A composição específica da área de estudo reflecte a intensa pressão antrópica exercida e o relativo 

estado de degradação dos habitats em presença, bem como o afastamento face ao que seriam as 

comunidades florísticas originais deste local antes da sua artificialização (comunidades de sapal). Resulta 

desta forma um elenco florístico muito pobre, com predominância de espécies ruderais relativamente a 

espécies halófitas.  

Entre as espécies que constam no elenco florístico, 28,5% (8 espécies) são classificadas como terófitos 

segundo Franco (1971, 1984, 1998) e 21,4% são espécies halófitas, características da vegetação de sapal.  

Em virtude da elevada intervenção sofrida pelas comunidades vegetais terrestres da área de estudo, 

desenvolveram-se também espécies exóticas (Acacia retinodes, Oxalis pes-caprae e Platanus sp.). Dentro 

destas espécies destaca-se a Acácia, espécie infestante, que tende a expandir-se, competindo com as 

espécies nativas pelos habitats e eliminando-as de uma forma progressiva. 

Nenhuma das espécies inventariadas apresenta qualquer estatuto legal de protecção, não integrando os 

Anexos II e IV da Directiva Habitats, e não tendo estatuto de rara, endémica, ameaçada ou em perigo de 

extinção (habitualmente designadas por espécies RELAPE). 

O predomínio de espécies terófitas na área de estudo é uma consequência da artificialização do meio. A 

estratégia de vida destas espécies (ervas anuais) constitui uma adaptação a ambientes que impõem 

grandes limitações ao nível dos recursos disponíveis, como se verifica nos ambientes ruderais. Desta 

forma, são os primeiros registos a ocorrer num primeiro estádio de sucessão ecológica, após uma 

alteração profunda no habitat original. 

A importância florística da área de estudo, do ponto de vista da conservação, é assim reduzida ou nula. As 

espécies halófitas existentes, por se encontrarem imiscuídas no meio ruderal (faixa de terreno 

antecedente ao talude do cais) não constituem um valor relevante. 

 

4.5.3.4. Vegetação 

Abordar-se-á em seguida cada um dos macro-habitats anteriormente identificados na área em estudo, do 

ponto de vista das suas comunidades vegetais características. 
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Vegetação ruderal e exótica 

A vegetação presente nestas unidades tende a desenvolver-se sobre aterros e terras movimentadas, 

reflectindo naturalmente o carácter ruderal e antropofílico das espécies que as compõem. O interesse 

florístico destas áreas é reduzido ou nulo, não se tendo identificado quaisquer registos de vegetação 

climatófila potencial. 

As formações vegetais – essencialmente herbáceas – são constituídas por espécies anuais (terófitos) ou 

vivazes (hemicriptófitos), em geral bem adaptadas a meios perturbados. São constituídas 

predominantemente por espécies das famílias das compostas, malváceas, plantagináceas e boragináceas, 

não se inserindo em qualquer classe fitossociológica em particular. 

Regista-se, entre outras, a presença das seguintes espécies: Anacyclus radiatus, Calendula arvensis, 

Sonchus oleraceus, Chrysanthemum coronarium, Leontodon taraxacoides e Hypochaeris glabra. 

O estrato arbóreo apresenta-se aglomerado numa área, sendo constituído predominantemente pela 

espécie Acacia retinodes, e em menor abundância por Platanus sp.. A par destas duas espécies, a Oxalis 

pes-caprae completa o elenco das espécies exóticas ocorrentes. 

Áreas artificializadas 

Nestas áreas, a vegetação existente surge essencialmente sobre os caminhos ou beiras destes, sobre 

substrato artificializado.  

As esparsas e reduzidas formações vegetais são constituídas por espécies halófitas, características dos 

sapais e areias dunares, nomeadamente: Polygonum maritimum, Atriplex patula, Atriplex portulacoides, 

Chenopodium album, Suaeda vera, Salicornia sp. e Sarcocornia sp.. Registou-se também a presença de 

algumas espécies ruderais, como o Sonchus asper, Paspalum sp. e Rumex sp.. 

Ria 

Não foi identificada qualquer vegetação aquática na área de estudo. 
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4.5.4. Fauna 

4.5.4.1. Macrofauna bentónica 

Os sistemas lagunares, como a Ria Formosa, são meios caracterizados por elevada instabilidade e 

dinâmica, a nível hídrico, sedimentar e mesmo biológico. Das interacções que se estabelecem entre estes 

três factores, resulta uma grande variedade de habitats bentónicos que, associados à grande 

disponibilidade de nutrientes, resultam numa rica e diversa comunidade macrobentónica. 

As comunidades de macroinvertebrados bentónicos são uma das bases da teia trófica deste sistema, 

mobilizando a matéria orgânica em suspensão ou depositada nos sedimentos, devido à sua natureza 

filtradora ou detritívora. A sua abundância e diversidade permitem a existência de comunidades 

ictiofaunísticas e avifaunísticas diversificadas, constituindo a base da sua dieta alimentar.  

Existe um vasto conjunto de estudos sobre a macrofauna bentónica da Ria Formosa, podendo ser 

destacados os trabalhos de Silvestre & Baptista (1980), Muzavor (1991), Machado & Fonseca (1997), 

Morenito & Muzavor (1997) e Muzavor & Morenito (1999). 

Dada a confinada área de implementação do projecto não são conhecidos estudos específicos sobre este 

troço, pelo que o elenco de macrofauna bentónica consultado foi referente à escala da Ria Formosa. 

O inventário dos macroinvertebrados bentónicos da Ria Formosa inclui um total de 344 espécies, sendo a 

classe Gastropoda a de maior riqueza específica, seguida dos bivalves e dos poliquetas. Só estas três 

classes incluem cerca de 80% da totalidade das espécies existentes.  

Os bivalves em particular constituem-se como um importante recurso económico desta região. Dados de 

anos recentes demonstram que aproximadamente 95% da produção total de Amêijoa-boa (Ruditapes 

decussatus) em Portugal provém da Ria Formosa (Chícharo et al., 2001). Existem ainda bancos de Amêijoa-

branca (Spisula solida), Pé-de-burrinho (Chamelea gallina), Longueirão (Ensis siliqua), Conquilha (Donax 

trunculus) e Navalha (Pharus legumen), alguns dos quais actualmente em declínio, em resultado da sua 

sobre-exploração (Gaspar et al., 2005). 

A Figura 4.5.2 representa a distribuição da diversidade da macrofauna bentónica da Ria Formosa pelos 

grandes grupos biológicos que a compõem. Torna-se evidente a dominância dos moluscos relativamente 

aos restantes grupos. 
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                        Fontes: Machado & Fonseca (1997); Silvestre & Baptista (1980). 

Figura 4.5.2 – Distribuição da diversidade da macrofauna bentónica da Ria Formosa 

É pertinente salientar que os dados da Figura 4.5.1 se baseiam em amostragens realizadas nos diversos 

tipos de habitat existentes na Ria Formosa. Considerando que a área afecta ao projecto se constitui como 

um canal permanentemente imerso, é de prever que a composição da macrofauna bentónica existente seja 

diferente, e muito possivelmente menos diversificada, como reflexo do carácter intervencionado do meio, 

sendo provavelmente dominantes as espécies com alguma tolerância ecológica. 

Resumindo o que foi anteriormente mencionado, a comunidade macrobentónica da Ria Formosa apresenta 

elevada diversidade específica, o que lhe confere uma igualmente elevada importância conservacionista e 

ecológica, não só pelo seu valor intrínseco, mas também por constituir a base da dieta das comunidades 

ictiofaunísticas e avifaunísticas. Acresce ainda a importância comercial de algumas espécies, que se 

constituem como importante recurso económico. 

A diversidade de macrofauna bentónica existente reflecte a grande diversidade de fácies bentónicas que 

ocorrem na Ria Formosa. A área de projecto, sujeita a um elevado grau de intervenção humana, deverá 

sustentar uma comunidade macrobentónica menos diversificada e menos exigente ecologicamente, em 

função do tipo de habitat que proporciona. Desta forma, não se considera particularmente relevante a sua 

importância conservacionista e ecológica para este grupo biológico. 
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4.5.4.2. Ictiofauna 

A Ria Formosa é considerada um sistema de transição, na medida em que é um meio de confluência do 

ambiente marinho e do ambiente continental. Esta característica torna este tipo de sistemas num meio 

particular para as comunidades aquáticas existentes, por favorecer a criação de variadas condições 

abióticas e, consequentemente, bióticas. A importância destes sistemas torna-se particularmente 

relevante para as espécies migradoras, mas também para muitas espécies marinhas que utilizam estes 

meios como locais de postura, nursery e/ou zonas de crescimento de alevins e juvenis, dada a protecção 

considerável contra os predadores que este meio possibilita. 

Todavia, as mesmas características que tornam estes meios importantes para muitas espécies, são 

aquelas que definem a própria ecologia dessas espécies, uma vez que têm de ser tolerantes a variações 

significativas do meio, nomeadamente salinidade, temperatura e oxigénio dissolvido. 

Deste modo, os meios de transição, de como é exemplo a Ria Formosa, são caracteristicamente diversos 

em termos de comunidades faunísticas, particularmente ictiofauna, devido à grande variabilidade de 

condições ambientais que proporcionam. A variação da salinidade ao longo do perfil do sistema, 

associado ao microambiente sedimentar e à vegetação existente, são os principais parâmetros ambientais 

que afectam a diversidade e distribuição das comunidades piscícolas. 

A ictiofauna existente na Ria Formosa inclui espécies marinhas, estuarinas, migradoras catádromas ou 

anádromas e espécies ocasionais, sendo as últimas espécies de afinidade marinha que ocorrem de forma 

esporádica nestes sistemas. Nesta perspectiva, considera-se que as espécies ocorrentes no sistema sejam 

classificadas como: 

• Espécies marinhasEspécies marinhasEspécies marinhasEspécies marinhas – peixes cujo ciclo de vida decorre no mar, podendo, no entanto, utilizar a 

ria em determinados períodos (desenvolvimento de larvas e juvenis) ou como área de 

alimentação; 

• Espécies estuarinasEspécies estuarinasEspécies estuarinasEspécies estuarinas – peixes cujo ciclo de vida decorre inteiramente no interior da ria, 

estando adaptados às variações dos parâmetros ambientais (em particular a salinidade); 

• EspécEspécEspécEspécies migradorasies migradorasies migradorasies migradoras – peixes cuja presença na ria restringe-se ao seu tempo de passagem, 

no seu percurso de migração entre o mar e os sistemas lóticos continentais; podem ser 

migradores catádromoscatádromoscatádromoscatádromos, se efectuam a migração para se reproduzirem no mar, ou 

anádromoanádromoanádromoanádromossss, se migram para se reproduzir em água doce; 

• Espécies ocasionaisEspécies ocasionaisEspécies ocasionaisEspécies ocasionais – peixes de afinidade marinha que ocorrem apenas nas franjas 

exteriores da ria, nas zonas mais próximas da interface com o mar (barras); estas espécies 

constituem uma grande parte da diversidade total encontrada na Ria Formosa. 
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Por não haver dados que permitam a composição do elenco faunístico apenas da área de estudo, optou-se 

por alargar a sua escala de estudo a toda a Ria Formosa, o que faz particular sentido para os organismos 

aquáticos, pela ausência de barreiras físicas à sua distribuição/deslocamento. 

O elenco ictiofaunístico é constituído por 99 espécies (apresentadas no Quadro AI.1 do Anexo I), segundo 

dados do Parque Natural da Ria Formosa, incluindo 9 espécies estuarinas, 19 marinhas, 6 migradoras e as 

restantes 65 ocasionais. É, desta forma, evidente a coexistência de espécies de afinidades marinha e 

continental.  

Pelo facto de os diplomas nacionais mais actuais não contemplarem as espécies marinhas (ICN, 2006), a 

determinação do estatuto de conservação é apresentada apenas para as espécies dulçaquícolas e 

migradoras. 

Desta forma, em termos conservacionistas, estão presentes 4 espécies com estatuto de protecção 

segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (ICN, 2005b), nomeadamente a Enguia (Anguilla 

anguilla com estatuto de “Em Perigo”, a Savelha (Alosa fallax), com estatuto de ameaça de “Vulnerável”, a 

Taínha-fataça (Liza ramada), com estatuto de “Pouco Preocupante” e a Solha-das-pedras (Platichthys 

flesus), cuja informação disponível é ainda insuficiente para a atribuição de qualquer estatuto de ameaça, 

estando por isso incluída na categoria de “Informação Insuficiente”, segundo o Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal. 

Salienta-se ainda a utilização de águas salobras por muitas espécies marinhas para o crescimento larvar e 

desenvolvimento de juvenis (nursery), o que assume uma importância fundamental para a manutenção 

dos stocks destas espécies. Este facto adquire particular importância se se considerar que muitas destas 

espécies têm grande valor comercial, traduzindo-se como importantes recursos na economia local e 

regional. É o caso da Dourada (Sparus aurata), dos Sargos (Diplodus spp.) e do Robalo (Dicentrarchus 

labrax) (Vicente, 2004).  

Na visita à área de projecto não foram observadas, presumindo-se que o grau de humanização, patente 

nas margens artificializadas, e a elevada pressão humana sobre esta área, reduzam consideravelmente a 

sua importância para a ictiofauna. 

Este grau de intervenção está patente nas margens artificializadas e na ausência de habitats marginais 

com manchas de vegetação em bom estado de conservação. Também o habitat bentónico se encontra 

alterado, em consequência da humanização da área e dos índices de poluição advenientes da proximidade 

dos estaleiros, por derrames de substâncias contaminadoras. Estas condicionantes diminuem a 
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importância desta área como zona de postura ou nursery, incrementando a sua utilização por espécies 

antropofílicas, como as Taínhas no geral (Liza spp. e Mugil spp.). 

 

4.5.4.3. Avifauna aquática 

A Ria Formosa é uma zona húmida de grande importância para a avifauna aquática, albergando todos os 

anos mais de 20 000 aves durante a época de invernada (SPEA, 2002). Assume também grande relevância 

como zona de passagem para muitas espécies migradoras, que utilizam a área como zona de repouso 

durante o seu percurso migratório.  

A importância da Ria Formosa a nível nacional, e mesmo europeu, levou à sua classificação como Zona de 

Protecção Especial para a avifauna, como já se referiu. As ZPE são áreas classificadas ao abrigo da 

Directiva Aves, de forma a proteger habitats cuja salvaguarda é prioritária para a conservação das 

populações de aves que vivem no estado selvagem no território da União Europeia. 

O elenco avifaunístico da Ria Formosa é formado por 115 espécies, listadas no Quadro AI.2 do Anexo I, 

englobando várias espécies de diferente fenologia, classificando-se como: 

• ResidentesResidentesResidentesResidentes – espécies sedentárias ocorrentes na região durante todo o ano; 

• InvernantesInvernantesInvernantesInvernantes – espécies que passam o Inverno na região, antes de se deslocarem para áreas a 

norte para nidificarem; 

• Estivais Estivais Estivais Estivais – espécies ocorrentes na área apenas durante o período de nidificação; 

• Migradoras de PassagemMigradoras de PassagemMigradoras de PassagemMigradoras de Passagem – espécies utilizadoras da região como local de passagem 

(eventualmente repouso e alimentação) entre os locais de nidificação e invernada e vice-

versa. 

Pela análise do elenco avifaunístico, constante no Quadro AI.2 do Anexo I, verifica-se que, quanto à 

fenologia, há uma predominância das aves invernantes (42 espécies exclusivamente invernantes). As 

espécies nidificantes e migradoras de passagem ocorrem em número semelhante (21 e 22 espécies, 

respectivamente). As aves exclusivamente residentes são as que ocorrem em menor número (8 espécies).  

Em termos conservacionistas, 39 das espécies presentes são protegidas ao nível europeu pelo Anexo I da 

Directiva Aves, tendo sido estas que motivaram a classificação da Ria Formosa como ZPE. Em termos 

nacionais, 45 espécies apresentam estatuto de conservação diferente de “Pouco Preocupante”, segundo o 

Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (ICN, 2005b), de que são exemplo as espécies Garça-
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vermelha (Ardea purpurea), Goraz (Nyctiorax nyctiorax) e Gaivina-de-bico-vermelho (Sterna caspia), todas 

com estatuto de “Em Perigo”. 

Refira-se ainda a ocorrência de um conjunto de espécies aquáticas e limícolas de grande valor ecológico e 

conservacionista que ocorrem na ria, como a Garça-pequena (Ixobrychus minutus), o Goraz (Nycticorax 

nycticorax), o Papa-ratos (Ardeola ralloides), a Garça-vermelha (Ardea purpurea), o Colhereiro (Platalea 

leucorodia) e o Alfaiate (Recurvirostra avosetta), apenas para citar alguns exemplos. 

Em contraste, algumas das espécies inventariadas são espécies comuns e não ameaçadas em Portugal, 

como a Garça-branca-pequena (Egretta garzetta), embora se encontrem protegidas a nível europeu pela 

Directiva Aves. 

Ocorrem ainda algumas espécies não estritamente associadas aos meios lagunares, ou a zonas húmidas, 

como a Calhandrinha (Calandrella brachydactyla) e a Cotovia-pequena (Lullula arborea), mas cuja 

presença valoriza a importância da comunidade avifaunística protegida por esta ZPE. 

Apesar da ocorrência de algumas aves de hábitos mais terrestres, a grande maioria das espécies que se 

encontram presentes na Ria Formosa, e que justificaram a criação da ZPE, estão estritamente associadas 

ao meio aquático. Entre estas incluem-se aves aquáticas dulçaquícolas (como os anatídeos e os galeirões), 

aves marinhas (como as gaivotas), aves limícolas (como o Alfaiate e o Pernilongo), aves associadas a 

zonas húmidas (como o Tartaranhão-ruivo-dos-paúis) e os vários passeriformes que ocorrem na vegetação 

ribeirinha (como a Petinha-ribeirinha). 

A riqueza desta comunidade avifaunística deve-se sobretudo à diversidade de habitats disponíveis e em 

bom estado de conservação, como os habitats lagunares bentónicos e ribeirinhos, incluindo os sapais e 

outra vegetação halófita, vegetação ribeirinha, salinas e bancos vaso-arenosos intertidais. Estes habitats 

fornecem elevada disponibilidade alimentar (comunidades macrobentónicas muito diversificadas) e 

repouso para a avifauna presente neste ecossistema. A preservação das populações de aves passa, desta 

forma, pela preservação destes habitats.  

Apesar da inexistência de quaisquer dados específicos, se restringirmos a análise à área de intervenção do 

projecto, prevê-se que o elenco avifaunístico existente se reduza a espécies antropofílicas e pouco 

exigentes em termos ecológicos, dada a elevada presença humana na área e ao seu enquadramento no 

meio urbano envolvente. Desta forma, atribui-se à área de implementação do projecto uma importância 

reduzida para a avifauna, particularmente para a avifauna aquática e limícola, devido à ausência na área 

de estudo de habitats caracteristicamente preferenciais destas espécies, como bancos vasosos expostos 

na maré baixa. 
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No decorrer da visita à área de implementação do projecto foram unicamente avistados indivíduos de 

Gaivota-de-asa-escura (Larus fuscus) em repouso na ria, o que corrobora o mencionado no parágrafo 

anterior relativamente à ocorrência de espécies antropofílicas e pouco exigentes ecologicamente.  

Deste modo, é possível concluir que apesar do diversificado elenco avifaunístico da Ria Formosa, prevê-se 

que a maior parte das espécies não ocorra na área de intervenção, dada a reduzida adequabilidade dos 

seus habitats e elevado grau de perturbação e presença humana existentes. 

 

4.5.4.4. Outros vertebrados 

A componente terrestre da área de implementação do projecto encontra-se profundamente alterada, 

servindo como zona de depósito de materiais diversos, como resíduos, redes de pesca e partes de 

embarcações abandonadas.  

Perante a clara artificialização do meio terrestre, optou-se por não efectuar uma caracterização exaustiva 

dos restantes grupos potencialmente existentes na componente terrestre da área afecta ao projecto, uma 

vez que se prevê um elenco faunístico escasso e antropofílico em virtude do pobre habitat disponível. 

Deste modo, serão também espécies eventualmente presentes a Ratazana-castanha (Rattus norvegicus) e 

a Ratazana-preta (Rattus rattus). 

Convém realçar a presença de quirópteros, avistados à noite na área afecta ao projecto. Não foi possível a 

sua identificação por serem avistados apenas em voo, provavelmente em período de caça. No entanto não 

foram identificados na área de implementação do projecto locais potenciais de refúgio deste grupo. 

Pela consulta de elementos bibliográficos da matéria, sugerem-se como espécies de possível ocorrência 

na área o Morcego-hortelão (Eptesicus serotinus), o Morcego-de-Kuhl (Pipistrellus kuhli), o Morcego-de-

água (Myotis daubentonii), e o Morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum) (Mathias et 

al., 1999; Vicente, 2004; Purroy & Varela, 2005). Das espécies mencionadas, apenas o Morcego-de-

ferradura-grande tem estatuto de conservação diferente de “Pouco Preocupante”, tendo sido classificado 

como “Vulnerável” segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (ICN, 2005b). 

Menciona-se ainda como possível a ocorrência do Cágado-comum (Mauremys leprosa), que para além da 

sua vasta distribuição, pode ocorrer em massas de água com elevado grau de salinidade, nas zonas 

litorais. É uma espécie tolerante à pressão antrópica, podendo existir em meios degradados (Malkmus, 
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2004). Possui estatuto de “Pouco Preocupante” segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal 

(ICN, 2005b). 

 

4.5.5. Síntese 

Em termos ecológicos, a área de projecto encontra-se profundamente alterada, representando uma quebra 

da dinâmica funcional dos sistemas naturais, em virtude da sua artificialização e inserção em meio urbano. 

Este facto condiciona a ocorrência de espécies vegetais e animais, nomeadamente vertebrados terrestres. 

Não obstante, podem ser definidas três unidades de habitatshabitatshabitatshabitats: vegetação ruderal e exótica, áreas 

artificializadas e ria. 

A definição deste mosaico de habitats baseou-se essencialmente no elenco florísticoelenco florísticoelenco florísticoelenco florístico da área, registando- 

-se a presença de espécies ruderais (maioria), embora ocorram também espécies halófitas, típicas das 

comunidades vegetais dos sapais e areias dunares. Não foi detectada a presença, na área de estudo, de 

espécies com elevado estatuto de protecção, nomeadamente de espécies constantes os Anexos II e IV da 

Directiva Habitats. 

O elenco faunísticoelenco faunísticoelenco faunísticoelenco faunístico engloba espécies terrestres e aquáticas, embora estas sejam previsivelmente muito 

tolerantes ecologicamente, em virtude do grau de humanização do meio. Ressalva-se, no entanto, a 

presença de quirópteros na área de estudo, que parecem eleger a área como zona de caça. Nas espécies 

aquáticas, destacaram-se os grupos potencialmente mais afectados pelas acções do projecto, 

nomeadamente macrofauna bentónica, ictiofauna e avifauna aquática. 

As comunidades de macroinvertebrados bentónicos são uma das bases da cadeia tróficas de muitos tipos 

de sistemas. A sua abundância e diversidade permitem a existência de comunidades ictiofaunísticas e 

avifaunísticas diversificadas, constituindo a base da sua dieta alimentar. A macrofauna bentónica descrita 

para a Ria Formosa inclui 344 espécies, sendo os gastrópodes a classe com maior número de espécies, 

seguidos dos bivalves e dos poliquetas. Todavia, são os bivalves que se constituem como um importante 

recurso económico desta região, sendo explorados comercialmente diversos bancos de Amêijoa-boa, 

Amêijoa-branca, Pé-de-burrinho, Longueirão, Conquilha e Navalha. A área de projecto, sujeita a um 

elevado grau de intervenção humana, deverá sustentar uma comunidade macrobentónica menos 

diversificada e menos exigente ecologicamente, em função do tipo de habitat que proporciona. 

A ictiofauna ocorrente na Ria Formosa engloba espécies marinhas, estuarinas, migradoras catádromas ou 

anádromas e espécies ocasionais (espécies que ocorrem de forma esporádica). Pelo facto de se constituir 
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como um sistema de transição entre o meio marinho e continental, as condições abióticas como a 

salinidade, a temperatura e o oxigénio dissolvido, condicionam fortemente a componente biótica. Deste 

modo, as espécies ocorrentes têm de ser tolerantes a variações elevadas nos parâmetros físico-químicos. 

O elenco ictiofaunístico da Ria Formosa é composto por 99 espécies, coexistindo espécies migradoras com 

espécies de afinidade marinha e continental. Estão presentes duas espécies com estatuto de ameaça, 

nomeadamente a Enguia e a Savelha. A elevada pressão humana sobre a área afecta ao projecto, 

acrescida da artificialização das margens, reduzem consideravelmente a importância desta área para a 

ictiofauna, incrementando a sua utilização por espécies antropofílicas, como as Taínhas. 

A Ria Formosa é uma zona húmida de extrema importância para a avifauna    aquática e migradora (espécies 

estivais e invernantes). O inventário da avifauna inclui 115 espécies, 39 das quais protegidas ao abrigo da 

Directiva Aves, e 45 das quais protegidas nacionalmente pelo Livro vermelho dos Vertebrados de Portugal 

(ICN, 2005b), apresentando estatuto de ameaça diferente de “Pouco Preocupante”. Apesar da diversidade 

avifaunística existente, prevê-se que na restrita área de implementação do projecto, o elenco existente se 

resuma a espécies antropofílicas e pouco exigentes em termos ecológicos, dada a elevada presença 

humana na área e o seu enquadramento no meio urbano envolvente. Os avistamentos de Gaivota-de-asa- 

-escura efectuados aquando da visita à área de implementação corroboram a afirmação anterior. 

 

4.5.6. Evolução da situação de referência na ausência do projecto 

Num cenário sem a realização do presente projecto, e desconhecendo-se a existência de outros projectos 

para a área em questão, a evolução da sua situação expressar-se-á em função da evolução do sistema em 

que se insere – a Ria Formosa. Prevendo-se um assoreamento global do sistema, aumentará a dimensão e 

extensão dos bancos intertidais, podendo-se, desta forma, assistir ao surgimento de habitats terrestres, 

sob a forma de bancos arenosos, quer nas margens, quer como ilhas, no meio do corpo de água. 

Relativamente às comunidades florísticas e faunísticas existentes na área de estudo não se espera uma 

grande alteração na sua composição. No entanto, numa perspectiva de aumento do habitat terrestre 

disponível, seriam beneficiadas espécies de flora e aves limícolas, com o consequente prejuízo de perda 

de habitat aquático para ictiofauna e avifauna aquática. Salienta-se ainda que em resultado de uma 

eventual colonização florística dos bancos arenosos surgidos, poderia haver uma maior utilização destes 

habitats por parte da ictiofauna para crescimento e desenvolvimento larvar e dos alevins. 
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4.6. Uso do solo e ordenamento do território 

4.6.1. Introdução 

O planeamento do uso do solo e o ordenamento do território são indispensáveis para assegurar a 

coerência e funcionalidade das unidades territoriais e paisagísticas do espaço natural e urbano. O 

presente capítulo começa pela identificação dos usos do território actualmente praticados na área de 

estudo e, de seguida, faz o enquadramento segundo os instrumentos de ordenamento do território 

aplicáveis.  

Efectuou-se ainda uma análise das servidões administrativas e restrições de utilidade pública que podem 

constituir limitações ou impedimentos a formas específicas de aproveitamento do território na área de 

estudo e, em particular, às intervenções que estão previstas no âmbito do Projecto de Execução da Área 

de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de Olhão. 

 

4.6.2. Usos do solo praticados 

A área afecta ao projecto é constituída por uma faixa terrestre artificializada e parcialmente pavimentada, 

actualmente expectante, onde se prevê a implantação de infra-estruturas terrestres de apoio da área de 

pesca artesanal, e por um pequeno troço do canal de Marim / Olhão, onde se prevê o estabelecimento da 

bacia de abrigo para as embarcações. 

A área em estudo confina, a Sul, com o canal de navegação integrado no Parque Natural da Ria Formosa 

(denominado canal de Marim para S-SE e canal de Olhão para S-SW da cidade), a Oeste e a Norte com o 

Porto de Pesca de Olhão e respectivas infra-estruturas e com a zona industrial do Porto de Pesca de Olhão 

a Este – zona que inclui uma área de estaleiros navais e a ETAR Nascente de Olhão. 

 

4.6.3. Planos de ordenamento do território 

Os instrumentos de ordenamento do território de âmbito municipal, regional e nacional em vigor, 

aplicáveis à área geográfica de intervenção do projecto, são os seguintes: 

• Âmbito Municipal 
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- Plano Director Municipal (PDM) de Olhão – Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 50/95 de 13 de Abril, alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 143/97 

publicada a 29 de Agosto; 

• Âmbito Regional 

- Plano Regional de Ordenamento do Território do (PROT) Algarve – Resolução de 

Conselho de Ministros n.º 102/2007 de 3 de Agosto e Declaração de Rectificação n.º 

85-C/2007, de 2 de Outubro; a Resolução de Conselho de Ministros n.º 188/2007, de 

28 de Dezembro, alarga o regime transitório aplicável; 

- Plano Regional de Ordenamento Florestal do (PROF) Algarve – Decreto Regulamentar n.º 

17/2006, de 20 de Outubro; 

• Âmbito Nacional 

- Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa (POPNRF) – Decreto 

Regulamentar n.º 2/91, de 24 de Dezembro; a Resolução de Conselho de Ministros n.º 

37/2001, de 3 de Abril, determina a suspensão parcial deste plano no concelho de 

Tavira; 

- Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Vilamoura-Vila Real de Santo António – 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 103/2005, de 27 de Junho; 

- Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) das Ribeiras do Algarve – Decreto Regulamentar 

n.º 12/2002, de 9 de Março. 

 

4.6.3.1. Plano Director Municipal de Olhão 

O PDM de Olhão foi ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 50/95 de 13 de Abril, publicada 

em Diário da República a 31 de Maio. Posteriormente, foi alterado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 143/97, publicada a 29 de Agosto. 

De acordo com a Planta de Síntese de Ordenamento Síntese do PDM de Olhão (ver Figura 4.6.1, Volume II), 

a área de estudo incide sobre as seguintes classes de espaço: 

• Espaços naturais e culturais – Parque Natural da Ria Formosa; 

• Espaços de equipamentos e serviços – Porto de Pesca; 

• Espaços urbanizáveis para fins específicos – Espaço urbanizável para fim industrial I. 

Com efeito, a área de intervenção situa-se numa zona fronteira entre classes de espaços urbanos e 

espaços naturais, correspondentes ao canal de navegação integrado no Parque Natural da Ria Formosa e 
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localizado em frente à localidade de Olhão. No entanto, na sua envolvente directa encontram-se espaços 

classificados como industriais e urbanos. Seguidamente descrevem-se as disposições aplicáveis às 

classes de espaço referidas, englobadas na área de estudo. 

Espaços naturais e culturais 

De acordo com o regulamento do PDM (artigo 25.º, n.º 1), os espaços naturais e culturais têm como 

objectivo a preservação da qualidade do ambiente, dos sistemas naturais, da paisagem e do património 

construído. 

Os espaços naturais têm ainda como objectivo a protecção do revestimento florestal e do equilíbrio 

biofísico (artigo 27.º). Esta categoria de espaços integra as áreas classificadas objecto de protecção 

especial nos termos do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro, diploma que regula a Rede Nacional de 

Áreas Protegidas, integrando o Parque Natural da Ria Formosa. 

A área do    Parque Natural da Ria Formosa Parque Natural da Ria Formosa Parque Natural da Ria Formosa Parque Natural da Ria Formosa (PNRF)    obedece ao disposto no Decreto Regulamentar n.º 2/91, 

de 24 de Janeiro, diploma que aprova o Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa, tal 

como será descrito oportunamente. O aproveitamento do território do PNRF no concelho de Olhão fica 

ainda sujeito às disposições constantes no artigo 31.º do regulamento do PDM. Estas disposições são 

relativas à ilha da Armona não sendo, portanto, aplicáveis à área em estudo. 

Espaços de equipamentos e serviços 

Estes espaços destinam-se a equipamentos, serviços e grandes infra-estruturas, sujeitos à aprovação das 

entidades com jurisdição em razão da matéria e da área (regulamento do PDM, artigo 70.º, n.º 1 e n.º 2). 

Os equipamentos especificamente referidos no regulamento do PDM, existentes e previstos aquando da 

respectiva aprovação, situados na proximidade da área de estudo são: 

• Doca do Porto de Olhão (existente à data de aprovação do PDM); 

• Doca de recreio de Olhão (prevista no PDM e hoje existente); 

• Estação de Tratamento de Águas Residuais Nascente de Olhão (prevista no PDM e hoje 

existente). 

A análise da planta de síntese de ordenamento do PDM revela que a faixa terrestre da área de estudo se 

situa na classe de Espaços de equipamentos e serviços do Porto de Pesca. 
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4.6.3.2. Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve 

O PROT Algarve estabelece as orientações estratégicas para o desenvolvimento da região, orientações que 

devem ser incorporadas nos planos municipais de ordenamento do território, adequando a estratégia 

municipal à estratégia regional definida. Foi aprovado em Conselho de Ministros a 24 de Maio de 2007 e 

publicado em Diário da República pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 102/2007, de 3 de Agosto. 

Posteriormente, este importante instrumento de ordenamento do território regional veio a ser rectificado 

através da Declaração de Rectificação n.º 85-C/2007, de 2 de Outubro. A publicação da Resolução de 

Conselho de Ministros n.º 188/2007, a 28 de Dezembro de 2007, veio alargar o regime transitório aplicável 

aos planos de urbanização e planos de pormenor. 

Os objectivos fundamentais do PROT Algarve incluem concretizar uma política do ordenamento do 

território que garanta as condições para um desenvolvimento sócio-económico equilibrado; definir 

princípios e regras de uso, ocupação e transformação do solo que consagrem uma utilização racional do 

espaço; promover uma gestão criteriosa dos recursos naturais que assente na salvaguarda dos seus 

valores e na melhoria da qualidade de vida das populações. 

A área de estudo insere-se na unidade tunidade tunidade tunidade territorialerritorialerritorialerritorial do “Litoral Sul e Barrocal”, estando a faixa terrestre 

compreendida na subsubsubsub----unidadeunidadeunidadeunidade “Olhão/Fuseta/Moncarrapacho” e a aquática na sub-unidade “Ria 

Formosa”. A pesca e aquaculturapesca e aquaculturapesca e aquaculturapesca e aquacultura estão entre as principais funções urbanas identificadas para o centro 

urbano / pólo de “Olhão”. 

O PROT Algarve identifica a existência e importância da comunidade piscatória de Olhão classificando-a 

como Comunidade Piscatória de Interesse RegionalComunidade Piscatória de Interesse RegionalComunidade Piscatória de Interesse RegionalComunidade Piscatória de Interesse Regional e situando-a a Sudeste de Olhão. Esta comunidade 

que, de acordo com o PROT Algarve, representa 10% das licenças de pesca e 13% das embarcações 

licenciadas na região algarvia, engloba o núcleo de pesca artesanal. 

Relativamente ao sector das pescas, o PROT Algarve estabelece orientações no sentido de prosseguir e 

intensificar políticas para o melhoramento das infra-estruturas terrestres de apoio à pesca e de dotar os 

portos de pesca de espaços e equipamentos de apoio aos estabelecimentos das culturas marinhas e de 

armazéns de aprestos. 

Para efeitos da ocupação, uso e transformação do solo, verifica-se que a área de estudo é periférica à zona 

de ocupação urbana de Olhão, sendo possível identificar a sobreposição com a zona de protecção e 

valorização ambiental definida no PROT Algarve. A área de estudo incide nesta classe de espaço, na área 

de intervenção em meio aquático nos canais de Marim e Olhão, sobrepondo-se a vários componentes da 

Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental, abordados em maior detalhe na secção de 
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condicionantes (servidões e restrições): Rede nacional de áreas protegidas (Parque Natural da Ria 

Formosa) e Rede Natura 2000. 

 

4.6.3.3. Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve 

O PROF Algarve foi publicado através do Decreto Regulamentar n.º 17/2006, de 20 de Outubro. Este plano 

abrange todos os concelhos do distrito de Faro, incluindo Olhão, concelho que se insere na subsubsubsub----região região região região 

homogéneahomogéneahomogéneahomogénea do “Litoral”. No entanto, uma vez que a área de estudo não está classificada como espaço 

florestal e não existem espaços florestais na proximidade, as disposições do referido plano não são 

aplicáveis. 

 

4.6.3.4. Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa 

O Parque Natural da Ria Formosa (PNRF), criado pelo Decreto-Lei n.º 373/87, de 9 de Dezembro, tem como 

objectivos principais a preservação, conservação e defesa do sistema lagunar do Sotavento Algarvio, 

protegendo a fauna e flora específicas da região, bem como as espécies migratórias. Simultaneamente, 

promove o uso ordenado do território e o seu desenvolvimento económico, social e cultural. 

O Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa (POPNRF), aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 2/91, de 24 de Dezembro, define as formas de utilização preferencial do território nesta 

área protegida, com o objectivo de optimizar a utilização dos seus recursos naturais, constituindo um 

instrumento orientador da gestão do Parque Natural da Ria Formosa. A Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 37/2001, de 3 de Abril determina a revisão do Plano de Ordenamento do Parque Natural da 

Ria Formosa e procede à suspensão parcial na área de aplicação do Plano Director Municipal do concelho 

de Tavira. No entanto, suspensão que não interfere com a área de estudo. 

Assim, o POPNRF é aplicável a uma fracção da zona de intervenção, nomeadamente à que recai em meio 

aquático – a linha de margem actual corresponde ao limite Norte do Parque Natural da Ria Formosa. A 

principal cartografia do Plano com relevância para o ordenamento do território na área de intervenção é a 

seguinte: 

• Actividades Económicas – Utilização Actual do Solo (desenho 6A, Junho 1986); 

• Ocupação do Território – Jurisdições e Regulamentações (desenho 11, Junho de 1986) e 

Ocupação Edificada – Áreas Urbanas (desenho 9, Junho de 1986); 
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• Proposta de Ordenamento (desenho 13A, Julho de 1988) – ver Figura 4.6.2, Volume II. 

A carta de “Actividades EconómicasActividades EconómicasActividades EconómicasActividades Económicas: Utilização Actual do Solo: Utilização Actual do Solo: Utilização Actual do Solo: Utilização Actual do Solo” indica que a faixa terrestre afecta à área de 

estudo está ocupada com instalações portuárias, não sendo identificadas actividades económicas na zona 

aquática. No entanto, deve referir-se a existência de áreas de produção de bivalves, em viveiros e bancos 

naturais, na proximidade da área de estudo, do lado oposto do canal de navegação de acesso aos portos 

de pesca e recreativos de Olhão (Canal de Marim / Olhão). 

Relativamente à “Ocupação do TerritóriOcupação do TerritóriOcupação do TerritóriOcupação do Territórioooo”, a planta de “Ocupação Ocupação Ocupação Ocupação EEEEdificada dificada dificada dificada ––––    Áreas urbanasÁreas urbanasÁreas urbanasÁreas urbanas” classifica a 

área de estudo como uma área com plano de ordenamento urbano (Olhão) e parte integrante do perímetro 

urbano actual da cidade de Olhão. A planta de “Jurisdições e RegulamentaçõesJurisdições e RegulamentaçõesJurisdições e RegulamentaçõesJurisdições e Regulamentações” indica que a faixa 

terrestre da área de estudo se encontra concessionada à entidade responsável pelos portos do Sul, como 

se descreve em maior detalhe mais adiante (ver ponto 4.6.4.5. do presente relatório – “Domínio Público 

Hídrico”). 

Na planta da “Proposta de OrdenProposta de OrdenProposta de OrdenProposta de Ordenamentoamentoamentoamento” verifica-se que são coincidentes com a área de estudo as 

seguintes categorias de zonamento (ver Figura 4.6.2, Volume II): 

• na faixa terrestre – Áreas urbanas existentes; 

• na interface terrestre/sistema lagunar – limite do Parque Natural da Ria Formosa; 

• no sistema lagunar (Canal de Marim) – Zona de uso limitado. 

Na faixa terrestre identificam-se as áreas urbanas correspondentes à cidade de Olhão (média a alta 

densidade de ocupação). Para estas categorias os regimes jurídicos para a construção estão estabelecidos 

no artigo 3.º do regulamento do POPNRF. 

As zonas de uso limitado dos recursos naturais, em que se insere a zona aquática contígua ao canal de 

navegação no Canal de Marim, são áreas em que a exploração dos recursos não deverá afectar as 

condições naturais do meio e, nomeadamente, a sua produtividade natural (Decreto Regulamentar 

n.º 2/91, artigo 9.º, n.º 1). Nas zonas húmidas são permitidas actividades de pesca e apanha de espécies 

marinhas animais de acordo com a legislação vigente para as referidas actividades. Este mesmo artigo 

determina que nestas zonas é proibida a instalação de qualquer tipo de construção, infra-estrutura ou 

equipamento (artigo 9.º, n.º 4). 

No entanto, tal como se verá em maior detalhe no ponto 5.6. do presente relatório, considera-se que a 

implementação do projecto não contraria os objectivos de conservação dos recursos naturais que se 

pretendem atingir através do disposto no artigo 9.º, uma vez que o projecto da Área de Expansão da Pesca 
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Artesanal não consiste numa forma de exploração dos recursos naturais per si e não deverá afectar as 

condições naturais do meio existentes, nomeadamente, a sua produtividade natural, tratando-se de um 

projecto de pequenas dimensões, em que as infra-estruturas previstas são todas flutuantes (com 

excepção da rampa de varagem), não criando novas formas de exploração dos recursos naturais, quer no 

local de intervenção quer na envolvente. De facto, actualmente, existem na área portuária de Olhão 

estruturas marinhas semelhantes às previstas pelo projecto, a poucos metros de distância da área de 

intervenção, inserindo-se essas estruturas no Parque Natural da Ria Formosa e na classe de espaço em 

questão (zona de estacionamento de embarcações de pesca artesanal actual e porto de recreio de Olhão). 

De acordo com o Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB, 2008), a revisão do 

POPNRF está em curso, tendo sido submetido a Discussão Pública entre 24 de Abril e 6 de Junho de 2007. 

 

4.6.3.5. Plano de Ordenamento da Orla Costeira Vilamoura-Vila Real de S.to António 

O POOC Vilamoura-Vila Real de Santo António foi aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 

103/2005, de 27 de Junho. 

Os POOC são planos especiais que definem os condicionamentos, vocações e usos dominantes e a 

localização de infra-estruturas de apoio aos diferentes usos e actividades específicas da orla costeira, 

tendo como um dos objectivos a defesa e conservação da natureza e da morfologia da costa. Os POOC têm 

por objecto as águas marítimas costeiras e interiores, respectivos leitos e margens e faixas de protecção 

definidas. Deste modo, a faixa terrestre da área de estudo está fora do limite de intervenção do POOC 

Vilamoura-Vila Real de Santo António, tal como se pode verificar pela Planta de Síntese que dele é parte 

integrante (ver Figura 4.6.3, Volume II). A fracção da área de estudo que recai sobre a área de intervenção 

do POOC sobrepõe-se às seguintes categorias de espaço: 

• na interface terra / mar – “Área de jurisdição portuária”; 

• no meio aquático – “Espaço lagunar – uso restrito”. 

De acordo com o Regulamento do POOC (Artigo 1.º, n.º 3), as “áreas sob jurisdição portuáriaáreas sob jurisdição portuáriaáreas sob jurisdição portuáriaáreas sob jurisdição portuária” excluem-se 

da área de intervenção do POOC, nos termos da lei. As áreas de jurisdição portuária deverão ser definidas 

de acordo com a portaria prevista no n.º 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 257/2002, de 22 de Novembro, 

diploma que cria o Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos. 

O “espaço lagunarespaço lagunarespaço lagunarespaço lagunar” insere-se na categoria de espaços naturais, categoria que engloba espaços 

característicos do sistema da Ria Formosa, com habitats naturais e diversas formas de humanização. Fora 



 

124  Rf_t07070/ 01 EIA do Projecto de Execução da Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de Olhão: 

Relatório Síntese 

 

da área de jurisdição portuária, a navegação de embarcações de recreio e de actividades marítimo- 

-turísticas nesta subcategoria de espaço fica restrita aos canais de navegação assinalados no POOC. O 

Canal de Olhão e o troço Olhão-Armona são designados como canais principais de navegação, entre 

outros assinalados na planta de síntese e no regulamento do POOC. Nesta subcategoria de espaço não 

são permitidos fundeadouros para embarcações de recreio, de actividades marítimo-turísticas e de pesca 

local fora dos locais identificados para esse efeito nas publicações náuticas e outros publicados nos 

editais das capitanias (regulamento do POOC, artigo 26.º).  

O “espaço lagunar de usoespaço lagunar de usoespaço lagunar de usoespaço lagunar de uso    restritorestritorestritorestrito” corresponde a áreas destinadas à conservação dos recursos naturais, 

nas quais não pode ser realizada qualquer exploração dos recursos marinhos que afecte as condições 

naturais do meio, nomeadamente a sua produtividade natural. De acordo com o regulamento do POOC, 

são apenas permitidas actividades de pesca e apanha de espécies marinhas animais, de acordo com a 

legislação vigente para as referidas actividades, estando interdita a instalação de qualquer tipo de 

construção, infra-estrutura ou equipamento (artigo 27.º). 

As disposições relativas a esta classe de espaço são idênticas às previstas no POPNRF para as zonas de 

uso limitado dos recursos naturais. Mais uma vez, considera-se que a implementação do projecto não 

contraria os objectivos de conservação dos recursos marinhos que se pretendem atingir, sendo válida a 

argumentação apresentada relativamente ao POPNRF. 

A planta de síntese do POOC Vilamoura-Vila Real de Santo António assinala, na proximidade da área de 

estudo, o Porto de Pesca existente e o núcleo de pesca artesanalnúcleo de pesca artesanalnúcleo de pesca artesanalnúcleo de pesca artesanal. O local onde o núcleo de pesca está 

assinalado situa-se a Oeste da embocadura do Porto de Pesca de Olhão, também inserido no espaço 

lagunar de uso restrito. Assim, considera-se que a implementação do projecto da Área de Expansão da 

Pesca Artesanal não contraria a essência e a prossecução dos objectivos do POOC. 

 

4.6.3.6. Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve 

Conforme se referiu anteriormente, o concelho de Olhão integra a área geográfica de intervenção do PBH 

das Ribeiras do Algarve, plano que foi aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 12/2002, de 9 de Março. 

Constituem objectivos gerais deste PBH, entre outros, a valorização social e económica dos recursos 

hídricos, incluindo a promoção da identificação de locais para a pesca ou navegação e outras actividades 

desde que não provoquem a degradação das condições ambientais (artigo 6.º, Normas regulamentares, 

Volume II, 4.ª fase). 
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O concelho de Olhão, incluindo a área de estudo, insere-se na Unidade de Planeamento e Gestão UPG5UPG5UPG5UPG5    ––––    

Ria FormosaRia FormosaRia FormosaRia Formosa, que constitui uma sub-bacia hidrográfica e unidade homogénea de planeamento. Apesar de 

o núcleo de pesca artesanal de Olhão não ser especificamente referido no PBH, o projecto de protecção e 

valorização da Ria Formosa previsto no plano visa a valorização geral da zona envolvente e melhoria da 

sua atractividade. 

 

4.6.4. Servidões e restrições 

Na sequência da análise da legislação relevante e da cartografia que integra o PDM de Olhão (Planta de 

condicionamentos especiais e Planta de Condicionantes, desagregada nas plantas da Reserva Agrícola 

Nacional, Reserva Ecológica Nacional e Servidões Administrativas e Outras Restrições de Utilidade Pública 

ao Uso dos Solos) e o POOC Vilamoura-Vila Real de Santo António (ordenamento e condicionantes), 

verifica-se que, como já se referiu anteriormente (ver ponto 3.1.4 do presente relatório), as servidões e 

restrições incidentes na área de estudo são as seguintes (ver Figuras 4.6.1 a 4.6.6, Volume II): 

• Parque Natural da Ria FormosaParque Natural da Ria FormosaParque Natural da Ria FormosaParque Natural da Ria Formosa (PNRF); 

• Rede Natura 2000, designadamente 

- Zona de Protecção EspecialZona de Protecção EspecialZona de Protecção EspecialZona de Protecção Especial (ZPE) [PTZPE0017] Ria Formosa; 

- Sítio da Lista Nacional de SítiosSítio da Lista Nacional de SítiosSítio da Lista Nacional de SítiosSítio da Lista Nacional de Sítios de Importância Comunitária (1.ª fase) [PTCON0013] Ria 

Formosa / Castro Marim – Zona Especial de ConservaçãoZona Especial de ConservaçãoZona Especial de ConservaçãoZona Especial de Conservação (ZEC); 

• Reserva Ecológica Nacional Reserva Ecológica Nacional Reserva Ecológica Nacional Reserva Ecológica Nacional (não aplicável pelo facto de, na mesma área geográfica, tomar 

precedência a legislação relativa ao PNRF); 

• Domínio público hídricoDomínio público hídricoDomínio público hídricoDomínio público hídrico; 

• Servidão aeronáutica do aeroporto de FaroServidão aeronáutica do aeroporto de FaroServidão aeronáutica do aeroporto de FaroServidão aeronáutica do aeroporto de Faro (zona 8B3.1). 

Seguidamente descrevem-se as condicionantes a que deverão estar sujeitas as áreas sobre as quais 

incidem estas servidões e restrições de utilidade pública. 

 

4.6.4.1. Parque Natural da Ria Formosa 

A fracção da área de estudo localizada em meio aquático e na interface com o meio terrestre situa-se no 

Parque Natural da Ria Formosa, área protegida criada pelo Decreto-Lei n.º 373/87, de 8 de Dezembro. Os 

usos e actividades permitidos nesta área protegida obedecem ao disposto no Decreto Regulamentar 
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n.º 2/91, de 24 de Janeiro – Plano de Ordenamento do PNRF (abordado em maior detalhe na ponto 4.6.3.4. 

do presente relatório – “Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa”). 

O Decreto-Lei n.º 373/87, de 8 de Dezembro, no seu artigo 9.º, estabelece o âmbito e regime de 

licenciamento de projectos no PNRF. Os projectos que, em razão da sua complexidade ou relevância em 

termos de impacte ambiental exijam um estudo mais aprofundado devem ser remetidos ao ICNB (antigo 

SNPRCN) pelo director do Parque, sendo a decisão tomada pelo presidente do referido Instituto (artigo 9.º, 

n.º 7). Estes pedidos de autorização são obrigatoriamente instruídos por estudos de impacte ambiental, 

sempre que os projectos sujeitos a licenciamento respeitem a portos, entre outras actividades indicadas 

(artigo 10.º). 

 

4.6.4.2. Zona de Protecção Especial 

A fracção da área de implementação do projecto situada em meio aquático intercepta, como já se referiu, a 

Zona de Protecção Especial da Ria Formosa (PTZPE0017), criada pelo Decreto-Lei nº 384-B/99, de 23 de 

Setembro. Esta ZPE tem como objectivo a conservação, protecção e gestão das espécies de aves 

existentes na área de estudo, constantes da Directiva Habitats (Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril), 

bem como das aves migratórias não incluídas na Directiva. 

Segundo o Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro – diploma que altera o Decreto-Lei n.º 140/99, de 

24 de Abril – (artigo 8.º), os instrumentos de gestão territorial aplicáveis nas ZEC e nas ZPE devem garantir 

a conservação dos habitats e das populações das espécies em função dos quais as referidas zonas foram 

classificadas. Quando a totalidade ou parte das ZEC e ZPE se localizem dentro dos limites de áreas 

protegidas, classificadas nos termos da lei, o objectivo previsto no número anterior é assegurado através 

de planos especiais de ordenamento das áreas protegidas. 

Contudo, segundo o artigo 6.º do Decreto-Lei nº 384-B/99, de 23 de Setembro, nas áreas sob jurisdição 

portuária, o regime previsto no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril (n.º 8 do artigo 7.º), não é aplicável 

às zonas de infra-estruturas existentes, às zonas de expansão portuárias previstas em instrumentos de 

planeamento territorial e aos canais adjacentes. 
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4.6.4.3. Zona Especial de Conservação 

A Rede Natura 2000 visa a conservação da biodiversidade, dos habitats naturais, da fauna e da flora 

selvagens no território da União Europeia, através da criação de uma rede de sítios – Zonas Especiais de 

Conservação (ZEC). A Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 5 de Junho, propôs a Lista 

Nacional de Sítios de Importância Comunitária (SIC – 1.ª fase), que incluía o Sítio Ria Formosa/Castro 

Marim (PTCON0013). Esta lista veio a ser aprovada pela União Europeia através da Decisão da Comissão 

2006/613/CE, de 19 de Julho de 2006. 

A área de implementação do projecto intercepta o SIC Ria Formosa/Castro Marim em meio aquático, bem 

como na faixa terrestre marginal. As disposições referidas no ponto anterior, relativamente às ZPE, são 

igualmente aplicáveis às ZEC; ou seja, nas áreas sob jurisdição portuária, o regime previsto no Decreto-Lei 

n.º 140/99, de 24 de Abril (n.º 8 do artigo 7.º), não é aplicável às zonas de infra-estruturas existentes, às 

zonas de expansão portuárias previstas em instrumentos de planeamento territorial e aos canais 

adjacentes (artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de Setembro). 

 

4.6.4.4. Reserva Ecológica Nacional 

A REN no concelho de Olhão vigora em regime definitivo, em resultado da aprovação da sua delimitação 

pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 84/2000, de 14 de Julho. Segundo esta delimitação (ver 

Figura 4.6.6, Volume II), a REN do concelho de Olhão abrange a área que integra o PNRF. 

No entanto, segundo o Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro (artigo 6.º), o regime da REN não é 

aplicável às áreas classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro, diploma que 

estabelece normas relativas à rede nacional de áreas protegidas, a qual compreende os parques naturais, 

entre outras categorias de espaços naturais. Assim, o regime da REN não é aplicável à área de estudo, 

inclusivamente em meio aquático. 

 

4.6.4.5. Domínio Público Hídrico 

A legislação que regula a utilização do domínio público hídrico foi reformulada recentemente: 

• a Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 

4/2006, de 16 de Janeiro, estabelece a titularidade dos recursos hídricostitularidade dos recursos hídricostitularidade dos recursos hídricostitularidade dos recursos hídricos, nomeadamente do 
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Domínio Público Hídrico (DPH), revogando o artigo 1.º do Decreto n.º 5787-IIII, de 18 de Maio 

de 1919 e os capítulos I e II do Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro. 

• o Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, regulamentado pela Portaria n.º 1450/2007, de 

12 de Novembro, estabelece o regime da utilização dos recursos hídricosregime da utilização dos recursos hídricosregime da utilização dos recursos hídricosregime da utilização dos recursos hídricos....    

• o Decreto-Lei n.º 353/2007, de 26 de Outubro estabelece o regime a que fica sujeito o 

procedimento de delimitação do domíniodelimitação do domíniodelimitação do domíniodelimitação do domínio    público hídricopúblico hídricopúblico hídricopúblico hídrico, caso ocorram dúvidas fundadas da 

aplicação dos critérios legais à definição dos respectivos limites no terreno. 

Ao DPH aplica-se ainda a legislação para protecção de zonas inundáveiszonas inundáveiszonas inundáveiszonas inundáveis. 

O domínio público hídricodomínio público hídricodomínio público hídricodomínio público hídrico compreende o domínio público marítimo, o domínio público lacustre e fluvial e o 

domínio público das restantes águas, cuja titularidade pode pertencer ao Estado, às Regiões Autónomas 

ou aos municípios e freguesias (Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro, artigo 2.º, n.os 1 e 2).  

A planta de “Jurisdições e Regulamentações” do Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria 

FormosaFormosaFormosaFormosa, elaborada em 1986, mostra o seguinte: 

• a fracção da área de intervenção situada em meio aquático insere-se no Domínio Público 

Marítimo;  

• a fracção terrestre da área de intervenção está inserida no “Domínio Público do Estado / 

Domínio de Empresas Públicas”, sendo assinalada como uma Área de concessão à J.A.P.S.A. 

– Junta Autónoma de Portos do Sotavento Algarvio. 

Segundo a legislação vigente, o domínio público marítimdomínio público marítimdomínio público marítimdomínio público marítimoooo inclui: as águas costeiras e territoriais; as águas 

interiores sujeitas à influência das marés, nos rios, lagos e lagoas; o leito das águas costeiras e territoriais 

e das águas interiores sujeitas à influência das marés; as margens das águas costeiras e das águas 

interiores sujeitas à influência das marés (Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro, artigo 3.º). Assim, a 

classificação atribuída pelo POPNRF pré-existente é reafirmada pela legislação posterior. A titularidade do 

domínio público marítimo pertence ao Estado (artigo 4.º). 

O Decreto-Lei n.º 244/99, de 28 de Junho cria o Instituto Portuário do Sul, extinguindo a Junta Autónoma Junta Autónoma Junta Autónoma Junta Autónoma 

dos Portos do Sotavento do Algarvedos Portos do Sotavento do Algarvedos Portos do Sotavento do Algarvedos Portos do Sotavento do Algarve e a Junta Autónoma dos Portos do Barlavento do Algarve. Por sua vez, 

o Decreto-Lei n.º 257/2002, de 22 de Novembro, cria o Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos 

(IPTM), em resultado da fusão do Instituto Marítimo-Portuário (IMP), do Instituto Portuário do Norte (IPN), 

do Instituto Portuário do Centro (IPC), do Instituto Portuário do Sul (IPS) e do Instituto da Navegabilidade 

do Douro (IND). Assim sendo, por aplicação das disposições da carta de “Jurisdições e Regulamentações” 

do POPNRF, a faixa terrestre da área de intervenção está sob a gestão do IPTM. 
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O regime de bens do domínio público hídrico do Estado e respectiva administração e utilização regia-se 

pelo Decreto-Lei n.º 70/90, de 2 de Março, que foi revogado à data da entrada em vigor dos actos 

legislativos previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 102.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro – Lei da Água. 

Segundo o Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio (artigo 86.º), as áreas que entraram ou vierem a 

entrar no domínio público ou privado do Estadodomínio público ou privado do Estadodomínio público ou privado do Estadodomínio público ou privado do Estado, por força do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de 

Novembro, e do artigo 13.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro, são administradas pela administração 

da região hidrográfica (ARH) em que cuja área de jurisdição se situem, sem prejuízo do disposto no artigo 

13.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro. 

Tal como referido anteriormente, de acordo com o regulamento do POOC Vilamoura-Vila Real de Santo 

António (artigo 1.º, n.º 3), as áreas sob jurisdição portuáriaáreas sob jurisdição portuáriaáreas sob jurisdição portuáriaáreas sob jurisdição portuária excluem-se da área de intervenção do POOC, 

devendo ser definidas de acordo com a legislação que cria e regulamenta o exercício do Instituto Portuário 

e dos Transportes Marítimos (Decreto-Lei n.º 257/2002, de 22 de Novembro e portaria prevista no 

respectivo artigo 6.º, n.º 3). 

Nas áreas do domínio público hídrico afectas às administrações portuáriasadministrações portuáriasadministrações portuáriasadministrações portuárias, englobando todos os 

organismos e entidades a quem a lei confira a administração das áreas portuárias, o título de utilização 

dos recursos hídricos de tais administrações é atribuído mediante portaria conjunta aprovada pelos 

membros do Governo responsáveis pelas áreas do Ambiente e dos Transportes, podendo as mesmas 

atribuir a terceiros títulos de utilização nessas áreas. A portaria referida anteriormente estabelece, 

nomeadamente, a área objecto da utilização, as condições de dragagem e deposição de inertes, entre 

outras condições de utilização de recursos hídricos na sua área de jurisdição (Decreto-Lei n.º 226-A/2007, 

de 31 de Maio, artigo 38.º, n.os 1 e 2). 

O artigo 11.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro determina que a margem    das águas do mar, bem 

como a margem das águas navegáveis ou fmargem das águas navegáveis ou fmargem das águas navegáveis ou fmargem das águas navegáveis ou flutuáveislutuáveislutuáveislutuáveis que se encontram à data da entrada em vigor desta 

lei sujeitas à jurisdição das autoridades marítimas e portuárias, tem a largura de 50 m; a margem das 

restantes águas navegáveis ou flutuáveis tem a largura de 30 m. O regulamento do POOC Vilamoura-Vila 

Real de Santo António confirma a navegabilidade do canal de Olhão e do troço Olhão-Armona e a 

respectiva planta síntese (ver Figura 4.6.3, Volume II) indica que a interface terra / mar, na totalidade da 

área de intervenção do projecto, se encontra sob jurisdição portuária. Nestas condições, a margem no 

local de estudo tem uma largura de 50 m, abrangendo a quase totalidade da faixa terrestre da área de 

intervenção.  

De acordo com a legislação em vigor (Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro, artigo 21.º), todas as parcelas 

privadas de leitos ou margens de águas públicas estão sujeitas a uma servidão de uso públicoservidão de uso públicoservidão de uso públicoservidão de uso público, no 
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interesse geral de acesso às águas e de passagem ao longo das águas da pesca, da navegação e da 

flutuação, quando se trate de águas navegáveis ou flutuáveis, e ainda da fiscalização e policiamento das 

águas pelas entidades competentes. 

 

4.6.4.6. Outras condicionantes 

Tal como consta no PDM de Olhão, a área de intervenção do projecto é abrangida por uma servidão servidão servidão servidão 

aeronáuticaaeronáuticaaeronáuticaaeronáutica    de protecção ao aerode protecção ao aerode protecção ao aerode protecção ao aeroporto de Faroporto de Faroporto de Faroporto de Faro. 

Os terrenos confinantes com aeródromos civis e instalações de apoio à aviação civil estão sujeitos a 

servidão aeronáutica. Em regra, nas zonas que abrangem o terreno ocupado pelo aeródromo e os terrenos 

imediatamente circundantes, a ocupação é fortemente limitada ou mesmo proibida. Nas zonas mais 

afastadas, são definidas regras de ocupação para construção ou implantação de obstáculos que 

ultrapassem determinados limites em altura. É ainda instituída uma servidão de passagem segundo a qual 

os proprietários de terrenos contíguos a aeródromos ou instalações de apoio, são obrigados a consentir 

passagem a transporte, através dos seus terrenos, dos materiais e maquinismos necessários à montagem 

e funcionamento das instalações. O Decreto-Lei n.º 45987/1964, de 22 de Outubro fixa o regime a que 

ficam sujeitas as zonas confinantes com aeródromos civis e instalações de apoio à aviação civil. 

O Decreto-Lei n.º 51/80, de 25 de Março define a servidão aeronáutica aplicável aos terrenos confinantes 

com o aeroporto de Faro, em derrogação parcial do Decreto-Lei n.º 45987/1964, de 22 de Outubro. A área 

de intervenção do Projecto de Execução da Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de Olhão insere-

-se no sector 8-B3.1. Este sector é parte integrante da Zona 3 – Canais Operacionais, estando sujeito a 

medidas preventivas constantes do Decreto-Lei n.º 794/76, de 5 de Novembro, até à aprovação do Plano 

Director do Aeroporto de Faro. As medidas preventivas previstas podem consistir na proibição ou na 

sujeição a prévia autorização, eventualmente condicionada, de actos ou actividades como sejam a 

construção, reconstrução ou ampliação de edifícios ou outras instalações. No entanto, o Decreto-Lei n.º 

794/76, de 5 de Novembro (n.º 2 do artigo 8.º) indica que as medidas preventivas abrangerão apenas os 

actos com interesse para os objectivos a atingir, podendo, dentro dos tipos genéricos previstos no número 

anterior, limitar-se a certas espécies de actos ou actividades. Uma vez que o projecto se insere em zona 

urbana e em área portuária existente, não prevendo a construção de estruturas que limitem a visibilidade 

ou interfiram com as comunicações rádio avião-aeroporto, considera-se que as medidas preventivas não 

surtem qualquer efeito relativamente à implementação do projecto em estudo. 
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A Planta de Condicionantes Especiais do PDM de Olhão não indica quaisquer outros condicionamentos 

especiais aplicáveis à área de intervenção, com excepção do Parque Natural da Ria Formosa, mencionado 

anteriormente. 

 

4.6.5. Síntese 

O presente capítulo teve como objectivo principal analisar as figuras de planeamento e ordenamento do 

território, as servidões administrativas e outras restrições de utilidade pública ou condicionamentos em 

vigor na área de intervenção do Projecto de Execução da Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de 

Olhão. 

Dos instrumentos de ordenamentoinstrumentos de ordenamentoinstrumentos de ordenamentoinstrumentos de ordenamento    do territóriodo territóriodo territóriodo território abordados destacam-se, pela sua influência directa e 

pelas condicionantes que impõem na área de estudo, o PDM de Olhão, o Plano de Ordenamento do PNRF e 

o POOC Vilamoura-Vila Real de Santo António. Refira-se ainda que o PROT Algarve identifica a existência 

de uma “Comunidade Piscatória de Interesse Regional” a Sudeste da cidade de Olhão e estabelece 

orientações gerais no sentido de prosseguir e intensificar políticas para o “melhoramento das infra-

estruturas terrestres de apoio à pesca” e para “dotar os portos de pesca de espaços e equipamentos de 

apoio aos estabelecimentos das culturas marinhas e de armazéns de aprestos”. 

Tendo como base os instrumentos de gestão territorial referidos, identificaram-se como principais classes 

de espaço abrangidas pela área de estudo “Espaços naturais e culturais” (Parque Natural da Ria Formosa) 

e “Espaços de equipamentos e serviços” (Porto de Pesca), sendo de destacar o seguinte: 

• a faixa terrestre da área de intervenção e a interface terra / mar correspondem a uma área de 

jurisdição portuária, reconhecida no POPNRF e no POOC Vilamoura-Vila Real de Santo 

António, da responsabilidade do IPTM, à luz da legislação actual; 

• a área de intervenção situa-se numa zona fronteira entre classes de espaços urbanos e 

espaços naturais, correspondentes ao canal de navegação (Olhão /Marim) integrado no 

Parque Natural da Ria Formosa e localizado em frente à cidade de Olhão; 

• o PNRF confina com a área de intervenção, havendo sobreposição na área molhada, sendo 

uma zona de protecção da natureza com áreas de grande valor ecológico, caracterizadas por 

uma grande produtividade primária (zonas húmidas), determinante para a estabilidade 

biofísica, perenidade dos sistemas naturais e da qualidade do ambiente em geral; 

• a fracção da área de estudo situada sobre área molhada, na margem Norte do canal de 

Marim, está classificada como zona de uso limitado dos recursos naturais segundo o POPNRF 
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e como espaço lagunar de uso restrito segundo o POOC Vilamoura-Vila Real de Santo 

António; nestas áreas em que a exploração dos recursos não deverá afectar as condições 

naturais do meio e, nomeadamente, a sua produtividade natural, é proibida a instalação de 

qualquer tipo de construção, infra-estrutura ou equipamento. 

Identificaram-se ainda as seguintes restrições e servidõesrestrições e servidõesrestrições e servidõesrestrições e servidões incidentes sobre a área de estudo: 

• Parque Natural da Ria Formosa (meio aquático); 

• Zona de Protecção Especial (ZPE) [PTZPE0017] Ria Formosa (meio aquático); 

• Sítio da Lista Nacional de Sítios de Importância Comunitária [PTCON0013] Ria Formosa / 

Castro Marim – Zona Especial de Conservação (ZEC) (meio aquático e faixa terrestre 

marginal); 

• Domínio Público Marítimo (meio aquático) e Domínio Público do Estado / Domínio de 

Empresas Públicas (faixa terrestre); 

• Servidão aeronáutica do aeroporto de Faro (totalidade da área de estudo). 

Note-se que o regime da REN não é aplicável à área de estudo, inclusivamente em meio aquático, à luz do 

o Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro, na sua redacção actual – o regime da REN não é aplicável 

às áreas classificadas ao abrigo da legislação relativa à rede nacional de áreas protegidas, a qual 

compreende os parques naturais, entre outras categorias de espaços naturais (artigo 6.º). 

 

4.6.6. Evolução da situação de referência na ausência do projecto 

A evolução da situação de referência, na ausência do Projecto de Execução da Área de Expansão da Pesca 

Artesanal no Porto de Olhão, será condicionada pelos instrumentos de ordenamento actualmente em 

vigor, como sejam o PDM de Olhão, o Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa e o Plano 

de Ordenamento da Orla Costeira Vilamoura-Vila Real de Santo António.  

Uma vez que a faixa terrestre da área de estudo consiste numa área de jurisdição portuária segundo os 

instrumentos de gestão territorial referidos, na ausência do projecto, o possível desenvolvimento futuro 

da área em causa restringe-se à criação de novas infra-estruturas de apoio ao Porto de Pesca de Olhão 

existente. 
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4.7. Paisagem 

4.7.1. Introdução e metodologia 

A paisagem é considerada a imagem do território, reflexo da combinação entre factores naturais e 

culturais, que se influenciam mutuamente e evoluem em conjunto ao longo do tempo. O seu estudo 

enfoca a compreensão da dinâmica da heterogeneidade espacial e do efeito da actividade humana como 

factor de organização espacial do território. Para além desta dimensão objectiva, a compreensão global da 

paisagem é afectada também por uma componente sensorial e subjectiva, associada à apreciação do 

observador e às suas sensações perante a paisagem. 

No caso específico, entende-se que a implantação do projecto da área de expansão da pesca artesanal no 

Porto de Olhão estará sempre associada a alterações na paisagem existente. Interessa assim perceber o 

modo como as acções previstas para a implementação do projecto se integrarão no espaço envolvente e 

como poderão provocar alterações na paisagem local e afectações na sua qualidade visual. Neste sentido, 

analisaram-se as diferentes componentes que contribuem para a formação da paisagem, nomeadamente 

aquelas que podem influenciar a percepção visual da área ou que podem ser influenciadas pela 

implantação de intervenções de projecto: 

• a morfologiamorfologiamorfologiamorfologia, que representa a estrutura física de base, sobre a qual actuam todas as outras 

componentes da paisagem; 

• a ocupação do soloocupação do soloocupação do soloocupação do solo, da qual se diferenciam a ocupação natural (coberto vegetal, sua 

distribuição e fisionomia) e a ocupação humana (reflectida através do uso do solo, das 

actividades humanas e dos valores culturais associados). 

A caracterização e análise da paisagem permitem a definição de porções de território com características 

relativamente homogéneas, coerência interna e carácter próprio. A compreensão desses padrões 

espaciais/unidades de paisagem possibilita uma percepção do modo como eventuais intervenções 

contribuem para a efectivação de alterações na paisagem local, com afectações na sua qualidade visual e 

na visibilidade da área em questão. Nos pontos 4.7.4. e 4.7.5. do presente capítulo, são apresentadas as 

distintas unidades de paisagem definidas na área de estudo e sua envolvência directa, assim como se 

determina a visibilidade sobre a zona e a sua qualidade e sensibilidade visual. 

Para além da caracterização da paisagem actual na área de influência do projecto, tiveram-se em conta as 

perspectivas da sua evolução sem a implementação do projecto (ponto 4.7.7 do presente capítulo). 
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Para a caracterização da paisagem definiu-se como área de estudo a zona que será abrangida pelo 

projecto de implantação da área de expansão da pesca artesanal no Porto de Olhão, assim como a sua 

envolvente directa, área que se considera representativa das acções a desenvolver no âmbito do projecto. 

 

4.7.2. Morfologia 

A área em estudo situa-se na zona Sul da cidade de Olhão, em terrenos adjacentes ao porto de pesca, a 

leste da actual entrada da doca. Integra-se na transição entre meio terrestre e meio marítimo, 

nomeadamente numa zona plana de interface lagunar. Parte da área analisada localiza-se no interior da 

Ria Formosa e a outra na zona terrestre da cidade de Olhão, marginal à ria. 

Dominada pela horizontalidade, a paisagem apresenta grande amplitude visual, particularmente para o 

litoral, onde a ria assume uma identidade muito forte pela presença constante da água e de elementos 

vegetais que a indiciam, mas também devido às actividades desenvolvidas em seu torno, que muito 

contribuem para a definição da imagem da paisagem. Para norte, desenvolve-se a cidade de Olhão, com 

uma zona portuária e industrial, num primeiro plano, essencialmente a este, e num plano posterior, para 

oeste, o seu aglomerado urbano, com arquitectura tipicamente “cubista”. 

Neste contexto, a morfologia terrestre da zona em estudo encontra-se plana e bastante artificializada, 

nomeadamente até à zona de transição entre a zona marginal e a extensa zona húmida da Ria Formosa. 

Trata-se de um espaço livre entre a ponte cais e a vedação portuária que limita o porto a sotavento, com 

cotas entre os 4,00 e os 5,00 m(ZH), circunscrito a sul por taludes construídos. A partir destes elementos, 

sobre cotas mais baixas, verifica-se uma morfologia mais naturalizada, pela presença do plano de 

água/canal navegável e zonas terrestres entre-marés, e, mais distantes, zonas com morfologia dunar, pelo 

seu substracto arenoso, formalizando ilhas-barreira que limitam o sistema lagunar a Sul. 

 

4.7.3. Ocupação humana e ocupação natural 

Tal como já foi referido, a área de intervenção enquadra-se numa faixa terrestre bastante artificializada, 

embora numa zona de interface lagunar, na qual a Ria Formosa traduz um forte carácter natural à 

paisagem, especialmente para sul. 

A ocupação humana nas áreas adjacentes à ria é bastante relevante, associando-se sobretudo a áreas com 

carácter portuário, industrial e urbano. Exemplo disso é a cidade de Olhão, com uma identidade 
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fortemente relacionada com a presença do mar e a extensa zona húmida. Neste aglomerado urbano, a 

pesca e a indústria de conservas assumem um papel económico fundamental, embora exista uma aposta 

forte no sector do turismo de qualidade, especialmente a partir da construção do porto de recreio. Para 

além destas, a ria possibilita o desenvolvimento de actividades como a moliscicultura, a cultura de 

bivalves, piscicultura, saliniculturas, extracção de inertes, entre outras, por vezes com sobre-exploração 

dos recursos presentes.  

A área de projecto, propriamente dita, encontra-se actualmente sem ocupação específica e com evidentes 

sinais de degradação, com o desenvolvimento no seu interior de estrato arbustivo espontâneo e 

descontrolado e a colocação desordenada de estruturas e elementos associados à actividade piscatória 

(nomeadamente redes, instalações e pequenas embarcações em terra). Enquadra-se numa envolvente 

terrestre maioritariamente construída e artificializada, com o porto de pesca e o porto de recreio (a norte e 

noroeste), e a zona industrial, estaleiros e a estação depuradora de bivalves (a norte e nordeste), muito 

embora na área de intervenção também se destaquem alguns elementos arbóreos, em forma de 

alinhamento. Na zona marginal ao plano de água, verifica-se a presença de algumas estruturas 

construídas em mau estado de conservação, relacionadas com actividades inerentes à ria, como uma 

ponte-cais e um pequeno cais de embarque. O próprio talude que faz a transição entre meio terrestre e 

zona húmida encontra-se também muito deteriorado. 

Apesar desta intensa intervenção humana, a componente natural da paisagem não deixa de ser muito 

forte, particularmente para sul. A zona entre-marés, ao proporcionar uma significativa biodiversidade, 

introduz um carácter de sensibilidade ambiental à paisagem. Nesta zona com potencial risco de 

inundação, estão associados diferentes habitats característicos deste meio de transição (salinas, areias 

com vegetação, sapais, etc.). As salinas encontram-se geralmente junto à margem terrestre, na envolvente 

este e oeste da cidade de Olhão, enquanto os sapais se desenvolvem em extensas áreas da zona entre-

marés, com manchas uniformes de vegetação de baixo porte. O cordão arenoso, traduzido nas ilhas-

barreira que limitam o sistema lagunar, apresenta alguma vegetação natural, mas sem qualquer tipo de 

elemento arbóreo.  

Nas ilhas-barreira constatam-se, no entanto, inúmeras áreas artificializadas, com algumas construções 

que chegam a constituir significativos núcleos populacionais, como acontece nas ilhas da Culatra e da 

Armona (em frente à cidade de Olhão). Estas construções no domínio público marítimo, são 

maioritariamente habitadas por pescadores, mas também por turistas que procuram usufruir das praias 

que as ilhas dispõem, voltadas tanto para a ria como para o mar. A maioria das edificações presentes nas 

ilhas-barreira não representa mais que intervenções inadequadas nestes sistemas litorais muito sensíveis, 
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incrementando uma considerável pressão sobre o meio natural, mais intensa na época balnear, pela 

expressiva presença e movimentação de pessoas. 

 

4.7.4. Unidades de paisagem 

A área abrangida pelo projecto para a área de expansão da pesca artesanal no porto de Olhão, situa-se 

numa zona de interfzona de interfzona de interfzona de interfaceaceaceace entre a frente urbano-portuária da cidade de Olhão, bastante artificializada, e o 

sistema lagunar da Ria Formosa, com carácter fortemente naturalizado. Tal como já foi referido, trata-se de 

unidades dominadas pela horizontalidade, com identidade estreitamente relacionada com o plano de água 

e as actividades a ele associadas. 

De acordo com uma análise mais aproximada em termos de escala, identificam-se as seguintes unidades 

de paisagem presentes na área de estudo e na sua envolvente directa, representadas na Carta de 

unidades de paisagem (Figura 4.7.1, Volume II): 

• Áreas urbanas e construídas Áreas urbanas e construídas Áreas urbanas e construídas Áreas urbanas e construídas (cf. Fotografias 4.7.1 e 4.7.2, Volume II) – correspondem à malha 

urbana da cidade de Olhão, com a sua arquitectura tipicamente cubista, e às diversas áreas 

construídas existentes na zona entre-marés e no interior das ilhas-barreira que delimitam a 

ria, das quais se destacam os núcleos populacionais da Culatra, Hangares e Farol (ilha da 

Culatra); 

• Zona portuária Zona portuária Zona portuária Zona portuária (cf. Fotografias 4.7.3, 4.7.4, 4.7.5 e 4.7.7, Volume II) – corresponde à área do 

porto de pesca e do porto de recreio, e todas as instalações, estruturas e construções a eles 

associadas e de apoio a actividades inerentes ao plano de água (armazéns, zona de 

estaleiro, embarcações, cais de embarque, rampas e ponte-cais, etc.); inclui a área terrestre 

de implantação do projecto, actualmente com evidentes sinais de degradação e ocupada por 

estruturas e elementos associados à actividade piscatória (redes, instalações e pequenas 

embarcações em terra) e por alguns elementos vegetais existentes no seu interior, bem 

como o talude deteriorado, de transição entre meio terrestre e zona húmida; 

• Zona industrial Zona industrial Zona industrial Zona industrial (cf. Fotografias 4.7.5, Volume II) – unidade de elevada artificialidade, situada 

a norte/nordeste do porto de pesca e com evidente relação com este e com as actividades 

piscatórias que a ria permite desenvolver; é constituída essencialmente por zonas de 

depósito, de carga e descarga e zonas de armazéns; 

• Canal / ria Canal / ria Canal / ria Canal / ria (cf. Fotografias 4.7.2, 4.7.4. e 4.7.6 a 4.7.8, Volume II) – representa o eixo 

estruturante de comunicação entre o mar, a ria e o meio terrestre, possibilitando a 

navegação; assume igualmente um papel determinante na imagem da paisagem, pela 
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presença da água, marginalizando as zonas entre-marés e as zonas terrestres; junto à zona 

terrestre a intervencionar encontra-se descaracterizada pela presença de uma embarcação 

afundada; 

• Zona entreZona entreZona entreZona entre----marés marés marés marés (cf. Fotografias 4.7.2, 4.7.7 e 4.7.8, Volume II) – unidade sujeita à 

influência das marés, com inegável valor ecológico, pela enorme biodiversidade que 

comporta (sapais, salinas, areias e lodos); os sapais desenvolvem-se em extensas áreas, 

mais ou menos uniformes, com vegetação de baixo porte que marginaliza a zona do canal, 

enquanto que as salinas se encontram geralmente junto à margem terrestre na envolvente 

da cidade de Olhão, assumindo grande expressão em termos espaciais; as areias e lodos 

cingem-se a áreas marginais terrestres. 

Em termos espaciais, a área afecta à implantação do projecto para a área de expansão da pesca artesanal 

no porto de Olhão, abrange essencialmente duas unidades de paisagem: a zona portuáriazona portuáriazona portuáriazona portuária e o canal/riacanal/riacanal/riacanal/ria. 

 

4.7.5. Visibilidade, qualidade e sensibilidade visual 

A visibilidadevisibilidadevisibilidadevisibilidade de um objecto a partir de determinado local é estabelecida a partir das características 

morfológicas do terreno, associadas à ocorrência de limites visuais e à acessibilidade do local. É neste 

sentido, que a definição da visibilidade sobre a zona de implantação do projecto se torna importante, 

podendo influenciar a determinação de impactes visuais que se efectivarão com a execução e posterior 

exploração das intenções projectuais. 

No caso específico, constata-se que a área sujeita a intervenção apresenta uma visibilidade muito 

favorecida, principalmente a partir do canal/ria, na sua envolvente sul. A dominância da horizontalidade 

na paisagem possibilita essa visibilidade, estendendo-se desde o plano de água mais próximo até zonas 

entre-marés, muito embora à medida que se aumente o afastamento em relação à área de projecto, 

diminua a sua percepção visual. 

Em zonas terrestres, a área de implantação do projecto é muito visível a partir da sua envolvente mais 

próxima, especialmente a partir da entrada no porto de pesca e de zonas marginais ao plano de água. A 

partir de zonas mais interiores a visibilidade torna-se limitada pela existência de barreiras físicas 

artificiais, nomeadamente estruturas e instalações ligadas a actividades piscatórias, armazéns industriais, 

ou áreas habitacionais, que delimitam física e visualmente a área de intervenção. 
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A qualidade visualqualidade visualqualidade visualqualidade visual é definida como o indicador do valor cénico da paisagem, consoante as suas 

características biofísicas e estéticas e qualidade paisagística da sua envolvência. Constata-se que a área 

em estudo se encontra envolvida a sul, por uma paisagem genericamente naturalizada e com elevada 

qualidade visual, correspondente à área natural da Ria Formosa, com as suas áreas húmidas de sapais, 

salinas e cordões dunares/ilhas-barreira. No entanto, também se verifica na sua envolvente directa, 

principalmente em zonas terrestres, a presença de áreas bastante artificializadas, com menor qualidade 

em termos paisagísticos e ambientais, como são os casos da zona portuária e/ou industrial da cidade de 

Olhão. 

Adicionalmente, considera-se que as áreas marcadamente construídas e artificializadas apresentam uma 

maior capacidade de absorção visualcapacidade de absorção visualcapacidade de absorção visualcapacidade de absorção visual, o que maximiza a capacidade de uma intervenção se integrar na 

envolvente, e consequentemente se traduz numa baixa    sensibilidade visual sensibilidade visual sensibilidade visual sensibilidade visual da unidade de paisagem. Em 

contrapartida, as unidades de paisagem naturais ou pouco artificializadas, apresentam uma capacidade 

de absorção visual bastante reduzida, essencialmente devido à horizontalidade da sua morfologia e a 

ausência de obstáculos físicos ou vegetais, revelando elevada sensibilidade face a potenciais acções 

susceptíveis de alterar a estrutura visual preexistente. 

 

4.7.6. Síntese 

O presente capítulo teve como objectivo estudar e caracterizar a paisagem na área de implantação da área 

de expansão da pesca artesanal no porto de Olhão. Neste âmbito, com base na análise da morfologia do 

terreno e de ocupações presentes, definiram-se as seguintes unidades de paisagem: 

• Áreas urbanas e construídas; 

• Zona portuária; 

• Zona industrial; 

• Canal / ria; 

• Zona entre-marés. 

Em termos espaciais, a área de intervenção integra-se numa zona de interface entre a unidade de 

paisagem relativa à zona portuáriazona portuáriazona portuáriazona portuária e a unidade correspondente ao canal/riacanal/riacanal/riacanal/ria. Trata-se de uma área com 

visibilidade favorável a partir da sua envolvente directa, especialmente a partir das zonas húmidas e zonas 

marginais ao plano de água, mas limitada a partir de zonas terrestres interiores, pelas construções 

existentes. Verifica-se também que a qualidade visual da paisagem oscila de elevada a reduzida, 

consoante o carácter das unidades que a compõem. Apresenta elevada qualidade visual a Sul, associada 
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ao carácter genericamente naturalizado da Ria Formosa, com capacidade de absorção visual bastante 

reduzida, enquanto a Norte, pela presença de unidades bastante artificializadas, uma menor qualidade 

visual e menor sensibilidade visual. 

 

4.7.7. Evolução da situação de referência na ausência do projecto 

Sem a implementação do projecto, poderá verificar-se um de dois cenários: a situação actual mantém-se 

na área de intervenção, continuando a verificar-se um ambiente paisagístico semelhante ao que existe 

actualmente; ou o terreno é ocupado por novas infra-estruturas de apoio ao Porto de Pesca de Olhão, de 

acordo com o definido nos instrumentos de gestão territorial actualmente em vigor. 

 

4.8. Sócio-economia 

4.8.1. Introdução 

As actividades relacionadas com o mar, nomeadamente, a pesca, a aquacultura ou a transformação de 

pescado, têm uma importância histórica no Algarve e, de forma muito particular, em Olhão (ponto 4.8.2 do 

presente relatório). 

Não estranhamente, a Fileira do Mar, nas suas múltiplas vertentes (produção, investigação, ambiental, 

social), é colocada no centro da estratégia de desenvolvimento de Olhão – em coerência, aliás, com as 

próprias estratégias de desenvolvimento regional constantes nos instrumentos de planeamento (ponto 

4.8.3). 

Olhão é um dos concelhos do Sotavento onde o desemprego é (relativamente) mais frequente, 

justificando-se uma análise detalhada do fenómeno (ponto 4.8.4). 

As acessibilidades à futura área de pesca artesanal do Porto de Olhão são também alvo de análise, de 

forma sucinta (ponto 4.8.5). 

Efectuou-se ainda uma síntese dos principais aspectos tratados no presente sub-capítulo (ponto 4.8.6), 

assim como um exercício prospectivo de caracterização da evolução da situação de referência sem a 

implementação do projecto (alternativa zero) (ponto 4.8.7). 
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4.8.2. Olhão, a pesca e as actividades associadas 

A indústria transformadora desempenhava um papel importante no Algarve antes do desenvolvimento do 

turismo. De facto, até aos anos 60/70 do séc. XX, as indústrias relacionadas quer com a agricultura quer, 

sobretudo, com a pesca detinham uma importante função económica e social, em Olhão e também em 

outros povoados como Portimão ou Vila Real de Santo António. 

Com a afirmação do turismo e com o desenvolvimento das actividades económicas inseridas nessa fileira 

(hotelaria, restauração, comércio a retalho e serviços associados) ou que se relacionam de forma indirecta 

com a mesma (o caso da construção civil e das actividades conexas), a indústria transformadora perdeu 

grande parte da importância económica e social que detinha no passado (Martins e Centeno, 1999). Em 

particular, a indústria conserveira e da transformação de pescado praticamente desapareceu na Região, a indústria conserveira e da transformação de pescado praticamente desapareceu na Região, a indústria conserveira e da transformação de pescado praticamente desapareceu na Região, a indústria conserveira e da transformação de pescado praticamente desapareceu na Região, 

com ecom ecom ecom excepção de Olhão.xcepção de Olhão.xcepção de Olhão.xcepção de Olhão. 

Tal deve-se, em grande medida, ao facto do Porto de Pesca de OlhãoPorto de Pesca de OlhãoPorto de Pesca de OlhãoPorto de Pesca de Olhão ser o mais importante dos cincos o mais importante dos cincos o mais importante dos cincos o mais importante dos cincos 

portosportosportosportos com essa natureza que existem no AlgarveAlgarveAlgarveAlgarve (Lagos, Portimão, Tavira e Vila Real de Santo António – 

VRSA, para além de Olhão). Como revela o quadro seguinte, a vertente marítima de Olhão é reforçada 

também pela presença de um porto de recreio: 

Quadro 4.8.1 – Portos do Algarve 

Tipo de porto Barlavento Sotavento 

Marinas Lagos, Portimão, Albufeira Vilamoura 

Portos de recreio - Faro, Olhão e Guadiana (VRSA) 

Portos de cruzeiros Portimão - 

Portos de pesca Lagos, Portimão Olhão, Tavira e VRSA 

Portos comerciais Portimão Faro 
           Fontes: IPIMAR, 2004; Servicios Náuticos S.L, 2007. 

A actividade da pesca continua a ter uma importância significativa no Algarve em termos económicos e 

sociais, sendo motivada, em parte, pela procura com origem turística. De facto, sensivelmente 1/4 do 

pescado descarregado em Portugal passa pelo Algarve (Pires, 2006). 

Os dados mais recentes divulgados pelo INE, referentes a 2006, apontam para que o Algarve contribua 

com 19,5% das capturas realizadas no Continente, correspondendo a um volume de 23 793 toneladas (cf. 

Quadro 4.8.2). Em    OlhãoOlhãoOlhãoOlhão foram descarregadas nesse ano 10 034 toneladas, ou seja, 42% do pescado 42% do pescado 42% do pescado 42% do pescado 

referente ao Algarve e 8,2% do referente ao Continentereferente ao Algarve e 8,2% do referente ao Continentereferente ao Algarve e 8,2% do referente ao Continentereferente ao Algarve e 8,2% do referente ao Continente. 
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Em termos de valor, a importância do Algarve e de Olhão acentuaEm termos de valor, a importância do Algarve e de Olhão acentuaEm termos de valor, a importância do Algarve e de Olhão acentuaEm termos de valor, a importância do Algarve e de Olhão acentua----sesesese, reflectindo o elevado interesse 

comercial das espécies capturadas. De facto, o pescado descarregado nos portos algarvios em 2006 foi 

avaliado em 55,6 milhões de euros, correspondendo a 28% do valor total para o Continente (cf. o mesmo 

quadro). Por Olhão passaram cerca de 18 milhões de euros de pescado, contribuindo com 9% do valor 

total das capturas referentes ao Continente, estimadas em mais de 198 milhões de euros (2006). 

Quadro 4.8.2 – Capturas nominais por região e principais portos do Continente (2006) 

Região / Porto 
Volume Valor 

(toneladas) (%) (1000 Euros) (%) 

Norte 28 267 23,2 29 548 14,9 

Viana do Castelo 1 506 1,2 4 854 2,4 

Póvoa do Varzim 2 008 1,6 3 859 1,9 

Matosinhos 24 753 20,3 2 835 10,5 

Centro 40 720 33,4 60 951 30,7 

Aveiro 9 798 8,0 12 508 6,3 

Figueira da Foz 11 008 9,0 10 359 5,2 

Nazaré 3 453 2,8 7 513 3,8 

Peniche 16 461 13,5 30 570 15,4 

Lisboa 18 805 15,4 40 679 20,5 

Cascais 618 0,5 2 982 1,5 

Sesimbra 13 846 11,3 28 241 14,2 

Setúbal 4 341 3,6 9 456 4,8 

Alentejo 10 492 8,6 11 597 5,8 

Sines 10 492 8,6 11 597 5,8 

Algarve 23 793 19,5 55 653 28,0 

Lagos 3 137 2,6 9 803 4,9 

Portimão 7 700 6,3 8 801 4,4 

Olhão 10 034 8,2 17 918 9,0 

Tavira 1 127 0,9 4 939 2,5 

Vila Real de S. António 1 795 1,5 14 192 7,2 

Total – Continente 122 076 100,0 198 427 100,0 
Fonte: INE, 2007a. 

O Porto de Olhão caracteriza-se por um certo equilíbrio em termos de espécies capturadas entre peixes 

marinhos e moluscos. De facto, se os primeiros representam cerca de 71% do total das capturas em 

volume (7 mil toneladas), os moluscos representam mais de 45% do valor das capturas (8,1 milhões de os moluscos representam mais de 45% do valor das capturas (8,1 milhões de os moluscos representam mais de 45% do valor das capturas (8,1 milhões de os moluscos representam mais de 45% do valor das capturas (8,1 milhões de 

euros)euros)euros)euros), fruto do seu maior valor comercial por peso (cf. Quadro 4.8.3). 
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Quadro 4.8.3 – Capturas nominais por espécies – Porto de Olhão (2006) 

Principais Espécies 
Volume Valor 

(toneladas) (%) (1000 Euros) (%) 

Peixes marinhos 7 095 70,7 9 805 54,7 

Atum e similares 1 083 10,8 1 290 7,2 

Besugo 83 0,8 401 2,2 

Carapau 460 4,6 917 5,1 

Carapau negrão 71 0,7 26 0,1 

Cavala 1 993 19,9 652 3,6 

Congro ou safio 76 0,8 178 1,0 

Faneca 13 0,1 47 0,3 

Linguado e azevia 100 1,0 1 053 5,9 

Peixe espada .. - 1 0,0 

Peixe espada preto .. - .. - 

Pescadas 126 1,3 523 2,9 

Raias 87 0,9 286 1,6 

Robalos 19 0,2 204 1,1 

Sarda 67 0,7 45 0,3 

Sardinha 2 175 21,7 1 428 8,0 

Tamboril 5 0,0 29 0,2 

Verdinho .. - .. - 

Diversos 738 7,4 2 726 15,2 

Crustáceos 1 0,0 3 0,0 

Gambas .. - 1 0,0 

Lagostas e lavagantes .. - .. - 

Lagostim .. - .. - 

Diversos 1 0,0 2 0,0 

Moluscos 2 938 29,3 8 109 45,3 

Amêijoa 550 5,5 926 5,2 

Choco 329 3,3 1 203 6,7 

Lulas 23 0,2 234 1,3 

Polvos 1 182 11,8 4 738 26,4 

Diversos 854 8,5 1 008 5,6 

Total – Olhão 10 034 100,0 17 918 100,0 
Legenda: (..) – valor inferior a metade do módulo da unidade utilizada. 
Fonte: INE, 2007a. 
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Esta importância dos moluscos, nomeadamente, dos polvos, dos chocos e das amêijoas, deve-se ao facto 

de Olhão ser o principal porto de pesca da Ria FormosaRia FormosaRia FormosaRia Formosa – um ecossistema muito produtivo para este tipo 

de espécies. 

Em particular, 90% da produção nacional de moluscos bivalves é proveniente da Ria Formosa 90% da produção nacional de moluscos bivalves é proveniente da Ria Formosa 90% da produção nacional de moluscos bivalves é proveniente da Ria Formosa 90% da produção nacional de moluscos bivalves é proveniente da Ria Formosa (IPIMAR, 

2007). Em comunicação apresentada numa sessão pública de divulgação do estudo Avaliação do Efeito 

das Descargas de Águas Residuais Urbanas na Ria Formosa (promovido pela CCDR-Algarve), o 

representante do IPIMAR – Instituto da Investigação das Pescas e do Mar não deixou de frisar que: 

“O Algarve é uma região cuja situação geográfica e condições ambientais existentes influenciam 

positivamente a produção de moluscos bivalves, tanto na zona litoral oceânica como nas diferentes zonas 

lagunares e estuarinas distribuídas ao longo da orla marítima. 

A principal zona lagunar algarvia é a Ria Formosa na qual vamos encontrar uma vasta população 

ribeirinha, que desenvolve ao longo do ano uma intensa actividade direccionada quer para a captura, quer 

para o cultivo e apanha de diferentes espécies de moluscos bivalves que se produzem ou nos bancos 

naturais ou em zonas de produção controlada «viveiros». 

A Ria Formosa é a zona produtora lagunar que mais se destaca não só pela dimensão, 10 505 hectares de 

área húmida, como pela diversidade de espécies que nela ocorrem, como ainda pelo número de viveiros 

nela existentes, cerca de 1600, ocupando uma área de 4 706 778 metros quadrados, o que implica um 

envolvimento directo e indirecto de mais de 10 000 pessoas”. (IPIMAR, 2004). 

Desta forma, a produção de bivalves é uma importante actividade económica da Ria Formosa e de Olhão 

em particular, não apenas como porto de entrada das “capturas”, mas também pelos locais de apanha ou 

de cultivo localizados nesse concelho. De facto, como revela o Quadro 4.8.4, a maioria das zonas de a maioria das zonas de a maioria das zonas de a maioria das zonas de 

apanha/cultivo de bivalves do Algarve localizamapanha/cultivo de bivalves do Algarve localizamapanha/cultivo de bivalves do Algarve localizamapanha/cultivo de bivalves do Algarve localizam----sesesese, de facto, na área de inflna área de inflna área de inflna área de influência da Capitania de Olhãouência da Capitania de Olhãouência da Capitania de Olhãouência da Capitania de Olhão, 

em particular as referentes à amêijoa boa (Venerupis decussatus). 
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Quadro 4.8.4 – Zonas de produção de bivalves do Algarve 

Capitania Zona de Produção 
Zona 

Apanha/Cultivo 
Espécies 

Faro 
Ria Formosa 

Chalé das Canas Amêijoa Boa 

Marchil Amêijoa Boa 

Regueira Armação Amêijoa Boa 

Largura Amêijoa Boa 

Praial Amêijoa Boa 

Zona litoral Todas as zonas Todas as espécies 

Olhão 
Ria Formosa 

Murteira Amêijoa Boa 

Ilha da Fuzeta Amêijoa Boa 

Salva Vidas Amêijoa Boa 

Reg. de Água Quente Amêijoa Boa 

Alto da Farroba Amêijoa Boa 

Marim Amêijoa Boa 

Fortaleza Amêijoa Boa 

Areais Amêijoa Boa 

Alcorão Amêijoa Boa 

Ilha da Lebre Amêijoa Boa 

Esteiro do Malhado Amêijoa Boa 

Garganta Amêijoa Boa 

Lameirão Amêijoa Boa 

Culatra Amêijoa Boa 

Zona litoral Todas as zonas Todas as espécies 

Tavira 
Ria Formosa 

Cacela / Fábrica Amêijoa Boa 

Quatro Águas Amêijoa Boa 

Torre d’Aires Amêijoa Boa 

Zona litoral Todas as zonas Todas as espécies 

Vila Real de S. António 

Estuário do Guadiana Estuário do Guadiana Todas as espécies 

Ria Formosa Cacela 
Ostra Portuguesa 

Amêijoa Boa 

Zona litoral Todas as zonas Todas as espécies 
Fonte: IPIMAR, 2004. 

Em 2005, estavam registados no Porto de Olhão 1Em 2005, estavam registados no Porto de Olhão 1Em 2005, estavam registados no Porto de Olhão 1Em 2005, estavam registados no Porto de Olhão 1    144 pescadores, correspondendo a 34144 pescadores, correspondendo a 34144 pescadores, correspondendo a 34144 pescadores, correspondendo a 34% dos 3% dos 3% dos 3% dos 3    411 411 411 411 

existentes no Algarveexistentes no Algarveexistentes no Algarveexistentes no Algarve (cf. Quadro 4.8.5). Paralelamente, Olhão representava 7,5% dos pescadores 

matriculados no Continente, que se cifravam em cerca de 15 mil no final de 2005. 
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A maioria (838) dos pescadores matriculados em Olhão desenvolve pesca polivalente em águas marítimas. 

Em final de 2005 havia ainda a reportar 165 pescadores de cerco, 115 pescadores de arrasto bem como 26 

pescadores exercendo as suas artes exclusivamente em águas interiores não marítimas (cf. o mesmo 

quadro). 

Quadro 4.8.5 – Pescadores matriculados por região e porto segundo a categoria (Dezembro 2005) 

Região / Porto 

Águas 

interiores 

não 

marítimas 

Águas marítimas 

Total Pesca de 

arrasto 

Pesca de 

cerco 

Pesca 

polivalente 

(n.º) (n.º) (n.º) (%) 

Norte 862 437 1.023 2.661 4 983 32,9 

Viana do Castelo - 364 605 423 1 392 9,2 

Póvoa do Varzim - 73 418 1.602 2 093 13,8 

Matosinhos 862 - - 636 1 498 9,9 

Centro 853 779 431 1.728 3 791 25,0 

Aveiro 825 511 20 328 1 684 11,1 

Figueira da Foz 17 118 220 302 657 4,3 

Nazaré 11 - 71 278 360 2,4 

Peniche - 150 120 820 1 090 7,2 

Lisboa 294 222 159 1.597 2 272 15,0 

Cascais 153 32 - 77 262 1,7 

Lisboa - 128 - 100 228 1,5 

Sesimbra 141 - 83 980 1 204 7,9 

Setúbal - 62 76 440 578 3,8 

Alentejo - 41 9 653 703 4,6 

Sines - 41 9 653 703 4,6 

Algarve 64 333 427 2.587 3 411 22,5 

Lagos - - 75 589 664 4,4 

Portimão - 115 131 778 1 024 6,8 

Olhão 26 115 165 838 1 144 7,5 

Tavira - - - 240 240 1,6 

Vila Real S. António 38 103 56 142 339 2,2 

Total – Continente 2 073 1 812 2 049 9 226 15 160 100,0 
Fonte: INE, 2007a. 

Olhão é também o mais importante porto algarvio em termos de embarcações de pesca matriculadasOlhão é também o mais importante porto algarvio em termos de embarcações de pesca matriculadasOlhão é também o mais importante porto algarvio em termos de embarcações de pesca matriculadasOlhão é também o mais importante porto algarvio em termos de embarcações de pesca matriculadas, com 

721 embarcações a motor (40% das existentes no Algarve) e 139 sem motor (46%) (cf. Quadro 4.8.6). A A A A 
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maior importância relativa de Olhão maior importância relativa de Olhão maior importância relativa de Olhão maior importância relativa de Olhão no universo das embarcações sem motor reflecte o próprio papel no universo das embarcações sem motor reflecte o próprio papel no universo das embarcações sem motor reflecte o próprio papel no universo das embarcações sem motor reflecte o próprio papel 

económico e social que a pesca artesanal continua a deter nesta cidade piscatória.económico e social que a pesca artesanal continua a deter nesta cidade piscatória.económico e social que a pesca artesanal continua a deter nesta cidade piscatória.económico e social que a pesca artesanal continua a deter nesta cidade piscatória. 

Quadro 4.8.6 – Embarcações de pesca por região e porto (2006) 

Região / Porto 

Embarcações com motor Embarcações sem motor 

Total Capacidade 
Potência do 

motor 
Total Capacidade 

(nº.) (GT) (kW) (nº.) (GT) 

Norte 1 492 21 391 83 792 126 92 

Viana do Castelo 346 5 891 21 959 30 24 

Póvoa do Varzim 269 7 219 31 539 42 31 

Matosinhos 877 8 281 30 294 54 37 

Centro 1 653 43 664 98 402 550 270 

Aveiro 852 35 084 60 125 87 45 

Figueira da Foz 235 2 662 10 703 24 16 

Nazaré 132 533 4 871 61 27 

Peniche 434 5 385 22 703 378 182 

Lisboa 1 239 11 971 50 891 495 293 

Cascais 165 678 5 890 7 5 

Lisboa 57 5 750 10 048 62 28 

Sesimbra 551 3 762 22 023 147 74 

Setúbal 466 1 781 12 930 279 186 

Alentejo 197 2 319 11 866 39 17 

Sines 197 2 319 11 866 39 17 

Algarve 1 808 14 190 77 237 305 169 

Lagos 320 1 845 11 935 86 36 

Portimão 354 3 712 17 854 14 8 

Olhão 721 4 659 27 714 139 90 

Tavira 199 789 6 179 44 22 

Vila Real de S. António 214 3 185 13 555 22 13 

Total – Continente 6 389 93 535 322 188 1 515 841 
Fonte: INE, 2007a. 

Contudo, as actividades dos pescadores artesanais de Olhão não estão devidamente suportadas em infraContudo, as actividades dos pescadores artesanais de Olhão não estão devidamente suportadas em infraContudo, as actividades dos pescadores artesanais de Olhão não estão devidamente suportadas em infraContudo, as actividades dos pescadores artesanais de Olhão não estão devidamente suportadas em infra----

estruturestruturestruturestruturas as as as de protecção marítima e estacionamento das embarcações em terra, de armazenagem de 

aprestos, de varagem e de apoio geral. De facto, prevalece, desde a década de 80 do Século XX, uma 

solução provisóriasolução provisóriasolução provisóriasolução provisória de instalação de toda a “infra-estrutura” relacionada com a pesca artesanal na zona 
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ribeirinha de Olhão, junto ao actual Porto de Recreio, o que tambémque tambémque tambémque também dificulta o próprio processo de dificulta o próprio processo de dificulta o próprio processo de dificulta o próprio processo de 

requalificação urbana da Cidade de Olhãorequalificação urbana da Cidade de Olhãorequalificação urbana da Cidade de Olhãorequalificação urbana da Cidade de Olhão. 

O facto da sede do Centro de Investigação Pesqueira (CRIP) do Sul do IPIMARCentro de Investigação Pesqueira (CRIP) do Sul do IPIMARCentro de Investigação Pesqueira (CRIP) do Sul do IPIMARCentro de Investigação Pesqueira (CRIP) do Sul do IPIMAR se localizar na Cidade de 

OlhãoOlhãoOlhãoOlhão revela bem a centralidade do território em estudo em termos das actividades económicas da pesca, 

da aquicultura, da moliscultura, da transformação do pescado e similares. De facto, o CRIP Sul assegura a 

investigação haliêutica e o apoio técnico ao sector aquícola de uma vasta área compreendida entre o Rio 

Mira e a foz do Rio Guadiana, intervindo prioritariamente nas seguintes áreas: pequena pesca/ 

ordenamento das pescarias litorais; interacção pesca/ ambiente/ sistemas de produção e aquicultura 

(IPIMAR, 2007). 

Para essa centralidade contribui também o Centro de Formação Profissional para o Sector das Pescas Centro de Formação Profissional para o Sector das Pescas Centro de Formação Profissional para o Sector das Pescas Centro de Formação Profissional para o Sector das Pescas 

(FORPESCAS)(FORPESCAS)(FORPESCAS)(FORPESCAS), cuja Direcção Regional do Sul se localiza em Olhão. Atente-se que as instalações mais 

próximas do FORPESCAS estão localizadas em Sesimbra, cobrindo o Centro de Formação de Olhão quer o 

Algarve, quer o Alentejo. 

 

4.8.3. A importância da fileira do mar nas estratégias de desenvolvimento 

Tendo em vista a elaboração da Agenda 21 Local de OlhãoAgenda 21 Local de OlhãoAgenda 21 Local de OlhãoAgenda 21 Local de Olhão realizou-se o 1.º Fórum de Participação dos 

Actores Locais “Principais Desafios Actuais e Grandes Opções de Desenvolvimento para o Futuro”, em 

Fevereiro de 2006. Dos trabalhos desse fórum, que contou a presença de cerca de 100 participantes entre 

autarcas, cidadãos, empresários e técnicos da Administração Local, resultaram um conjunto de desafios 

estratégicos para Olhão (FCT-UNL, 2006a). 

Através de um sistema de votação, o desafio “Sector das Pescas e Bivalves Mais Criador de Riqueza e o desafio “Sector das Pescas e Bivalves Mais Criador de Riqueza e o desafio “Sector das Pescas e Bivalves Mais Criador de Riqueza e o desafio “Sector das Pescas e Bivalves Mais Criador de Riqueza e 

Mais Sustentável” foi considerado prioritárioMais Sustentável” foi considerado prioritárioMais Sustentável” foi considerado prioritárioMais Sustentável” foi considerado prioritário pelos participantes no Fórum. Este desafio foi objecto de um 

grupo de trabalho do qual resultaram as propostas de acçãopropostas de acçãopropostas de acçãopropostas de acção constantes no quadro seguinte 

(Quadro 4.8.7). 

Desta forma, a melhoria das condições de higiene e segurança do Porto de Pesca de Olhão melhoria das condições de higiene e segurança do Porto de Pesca de Olhão melhoria das condições de higiene e segurança do Porto de Pesca de Olhão melhoria das condições de higiene e segurança do Porto de Pesca de Olhão foi 

considerada, pelos actores locais, como uma necessidade prementenecessidade prementenecessidade prementenecessidade premente, a par da melhoria da qualidade da 

água da Ria Formosa tendo em vista a sustentabilidade das actividades da pesca e da aquacultura.  

Não estranhamente, o primeiro dos 4 vectores estratégicos po primeiro dos 4 vectores estratégicos po primeiro dos 4 vectores estratégicos po primeiro dos 4 vectores estratégicos para o desenvolvimento sustentável de Olhãoara o desenvolvimento sustentável de Olhãoara o desenvolvimento sustentável de Olhãoara o desenvolvimento sustentável de Olhão 

adoptados na Agenda 21 Local remete exactamente para a “Fileira do Mar “Fileira do Mar “Fileira do Mar “Fileira do Mar ––––    Produção / Investigação / Produção / Investigação / Produção / Investigação / Produção / Investigação / 
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Plano Ambiental e Social”Plano Ambiental e Social”Plano Ambiental e Social”Plano Ambiental e Social”, estando o citado desafio “Sector das Pescas e Bivalves Mais Criador de Riqueza 

e Mais Sustentável” integralmente contemplado nesse vector estratégico (FCT-UNL, 2006b). 

Quadro 4.8.7 – Agenda 21 Local de Olhão: propostas de acção para o sector das pescas 

Propostas de acção prioritárias 
Desafio: Sector das pescas e bivalves mais criador 

de riqueza e mais sustentável 

Porto de Pesca e Recreio – Higiene e Segurança 

Melhorar o Porto de Pesca para assegurar a segurança das 

embarcações 

Disponibilizar recipientes para recolha dos óleos que são 

utilizados nas embarcações 

Disponibilizar recipientes para recolha do lixo e dos resíduos 

sólidos 

Para Criar Mais Riqueza e Sustentabilidade 

Melhorar a qualidade da água na Ria Formosa através do 

funcionamento adequado das ETARs ou da construção de um 

emissário submarino 

Qualidade da Água da Ria 

Tratamento adequado das águas residuais lançadas na Ria 

Formosa / Eliminar descargas de esgotos sem tratamento na Ria 

Formosa 

Manter e desassorear a Ria para melhor oxigenação da água 

Sensibilizar para a recolha e não deposição de resíduos sólidos 

na Ria 
Fonte: FCT-UNL (2006a). 

De acordo com o CIVITAS – Centro de Estudos sobre Cidades e Vilas Sustentáveis (FCT-UNL, 2006a, b e c)3, 

a adopção do desenvolvimento da fileira do mar como principal prioridade estratégica do desenvolvimento 

sustentável de Olhão decorre do próprio voluntarismo que a Câmara Municipal de Olhão tem evidenciado 

nesse sentido nos últimos anos: 

“Ao longo dos últimos anos o Município de Olhão tem vindo a desenvolver múltiplos esforços no sentido 

de apoiar o sector das pescas e aquacultura. É um dos poucos que possui um gabinete de apoio ao sector 

das pescas e aquacultura, dando assessoria nas áreas de Biologia, Pescas e Aquacultura, aos profissionais 

do sector. Este funciona desde Junho de 1996 e teve como início da sua actividade a recepção e controlo 

das candidaturas da Iniciativa Comunitária Pesca da Região do Algarve. (…) 

O Município de Olhão, através do Gabinete de Apoio às Pescas e Aquacultura, foi a entidade interlocutora 

do Projecto «Animação Local para o Desenvolvimento e Criação de Emprego na Ria Formosa». Este 

                                                 
3 Entidade responsável pela elaboração da Agenda 21 Local para a Câmara Municipal de Olhão. 
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projecto permitiu que o município proporcionasse a todos os profissionais do sector encontros sobre 

pesca turismo, assim como um passeio piloto. Também foi possível realizar formação nas áreas da 

moluscicultura e salinicultura, e desta resultou guias de boas práticas destas actividades. 

O gabinete tem também realizado vários encontros na área das pescas e aquacultura, nos quais temos 

contado algumas vezes com a presença do Ministro e do Secretário de Estado das Pescas, proporcionando 

aos profissionais do sector reuniões entre estes. 

A realização em Olhão da EXPOMAR, permite o estreito contacto dos profissionais do sector das pescas e 

aquacultura com a investigação e a inovação, através de workshops e dos expositores presentes no 

certame (…)”. (FCT-UNL, 2006b). 

Este enfoque na pesca e nas actividades económicas relacionadas com o mar resulta de uma longa 

tradição que Olhão tem nessa fileira, sendo, ainda hoje, o mais importante porto pesqueiro do Algarve (cf. 

secção anterior), onde permanecem as últimas unidades industriais conserveiras e de transformação de 

pescado dessa região. 

Esse enfoque é também coerente com a própria estratégia de desenvolvimento regional. De facto, o PROTPROTPROTPROT    

AlgarveAlgarveAlgarveAlgarve – Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve enquadra o desenvolvimento da pescadesenvolvimento da pescadesenvolvimento da pescadesenvolvimento da pesca 

no âmbito do Eixo de Intervenção 4 – Promover a diversificação da base económicadiversificação da base económicadiversificação da base económicadiversificação da base económica e a emergência da 

sociedade do conhecimento, seguindo uma lógica de densificação do tecido produtivo tendo como densificação do tecido produtivo tendo como densificação do tecido produtivo tendo como densificação do tecido produtivo tendo como 

“motor” o turismo“motor” o turismo“motor” o turismo“motor” o turismo e a respectiva procura turística (CCDR-Algarve, 2007a). 

Mais recentemente, o Programa Operacional Regional do Algarve 2007Programa Operacional Regional do Algarve 2007Programa Operacional Regional do Algarve 2007Programa Operacional Regional do Algarve 2007----2013201320132013, integrado no QREN – Quadro 

de Referência Estratégico Nacional, assume como objectivo estratégico: “Afirmar o Algarve como uma 

região dinâmica, competitiva e solidária no contexto da sociedade do conhecimento” (CCDR-Algarve, 

2007b). Colocando a tónica no reforço da competitividade regional, o PO Algarve dá especial importância à 

fileira das actividades relacionadas, directa ou indirectamente, com o mar: 

“A estratégia para a competitividade do tecido empresarial do Algarve, não se esgotando nos clusters 

sectoriais que resultam da existência do recurso Mar, atribui-lhes uma especial importância. Sendo este 

um recurso central para as actividades económicas nucleares para a Região, nomeadamente para o sector 

do turismo, a sua protecção/exploração assume-se como factor crítico de sucesso para a consolidação da 

posição do Algarve no contexto nacional e internacional. O reforço da aquicultura e o desenvolvimento 

sustentável do sector pesqueiro são cruciais neste contexto”. (CCDR-Algarve, 2007b). 
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Nesse sentido, é fundamental uma boa articulação entre as várias fontes de financiamento no período de 

programação dos Fundos Comunitários 2007-2013, nomeadamente, entre o Fundo Europeu para as Pescas 

(FEP) e o FEDER (que co-financia o PO Algarve). Nesse sentido, importa reconhecer que: 

“As responsabilidades do FEP não compreendem as intervenções relativas à I&DT nas Pescas nem os 

correspondentes equipamentos de investigação que poderão ser apoiados pelo FEDER, nos termos das 

disposições relativas ao financiamento da investigação e desenvolvimento pelo QREN”. (CCDR-Algarve, 

2007b). 

 

4.8.4. A importância do desemprego a nível local 

Os dados mais recentes disponibilizados pelo IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional, 

referentes a Novembro de 2007, apontam para a ocorrência de 1.280 desempregados em Olhão1.280 desempregados em Olhão1.280 desempregados em Olhão1.280 desempregados em Olhão4, 

correspondendo a 21,5% dos inscritos nos Centros de Emprego que residem nos 8 concelhos do Sotavento 

Algarvio (cf. Quadro 4.8.8). 

Esse número de inscritos, quando comparado com a população activa do Concelho, produz uma 

aproximação à taxa de desemprego de 6,4%taxa de desemprego de 6,4%taxa de desemprego de 6,4%taxa de desemprego de 6,4%, que é a segunda mais elevada do Sotaventoa segunda mais elevada do Sotaventoa segunda mais elevada do Sotaventoa segunda mais elevada do Sotavento (média: 5,4%) 

(cf. o mesmo quadro)5. De facto, apenas Vila Real de Santo António apresenta uma incidência de 

desemprego superior (7,4%). 

                                                 
4 O Concelho de Olhão pertence à área de influência do Centro de Emprego de Faro, que também abrange o 

Concelho de São Brás de Alportel para além do de Faro. 

5 A taxa de desemprego por concelho foi aproximada pelo rácio entre os desempregados inscritos nos centros de 

emprego do IEFP e a população activa, esta última estimada com base nas estimativas intercensitárias do INE (2006) 

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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Quadro 4.8.8 – Distribuição dos desempregados inscritos nos centros de emprego por concelho / região 

segundo as suas principais características (Novembro de 2007) 

Concelho / NUTS 

Desemprego registado nos centros de emprego 

(Novembro 2007) 

Total Mulheres DLD*** 
1.º 

emprego 

< 25 

anos 
Rácio** 

(n.º) (%)* (%) (%) (%) (%) (%) 

Alcoutim 32 0,5 50,0 21,9 15,6 25,0 2,9 

Castro Marim 143 2,4 69,2 18,9 7,0 17,5 5,5 

Faro 1 712 28,8 53,6 23,4 9,5 16,4 5,7 

Loulé 1 457 24,5 59,5 14,1 3,9 13,8 4,7 

Olhão 1 280 21,5 58,9 24,8 10,6 17,0 6,4 

São Brás de Alportel 133 2,2 60,2 27,1 12,8 18,0 2,5 

Tavira 548 9,2 67,9 13,1 5,5 15,3 5,0 

Vila Real de Santo António 637 10,7 68,1 12,9 5,3 19,8 7,4 

Sotavento Algarvio 5 942 1,5 59,6 19,3 7,6 16,3 5,4 

NUTS II Algarve 13 083 3,4 61,7 17,1 6,4 15,2 6,4 

NUTS I Continente 384 562 100,0 60,4 40,8 10,0 14,2 7,9 
Legenda: (****) Para os 8 concelhos do Barlavento: % relativa ao total dessa sub-região; para os demais casos: % face ao 
Continente. (********) Rácio desemprego registado / população activa (estimada para 2006) – Aproximação à taxa de desemprego. 
(************) Desemprego de longa duração. 
Fontes: IEFP, 2007; INE, 2001 e 2007b. 

Como revela o mesmo quadro, o ddddesemprego de longa duração (DLD)esemprego de longa duração (DLD)esemprego de longa duração (DLD)esemprego de longa duração (DLD)6 é mais frequente em Olhãoé mais frequente em Olhãoé mais frequente em Olhãoé mais frequente em Olhão (24,8% 

dos inscritos) do que no Sotavento (19,3%) e no Algarve (17,1%).  

Outro traço característico da estrutura dos desempregados residentes em Olhão remete para a 

importância da procura do primeimportância da procura do primeimportância da procura do primeimportância da procura do primeiro empregoiro empregoiro empregoiro emprego, que corresponde a 10,6% dos desempregados inscritos. Ora, 

essa proporção é mais baixa quer no Sotavento (7,6%), quer Algarve (6,4%), quer ainda no Continente 

(10%). 

Em termos de níveis de habilitação, preponderam no concelho em estudo os desempregados com apenas 

o 1.º Ciclo do Ensino Básico (24,6%), notanto-se igualmente a importância relativa, no contexto do 

Sotavento e do Algarve em geral, dos desempregados com o 2.º Ciclo do Ensino Básico (18,8%) (cf. Quadro 

4.8.9), o que parece evidenciar uma dotação de mãodotação de mãodotação de mãodotação de mão----dededede----obra pouco habilitadaobra pouco habilitadaobra pouco habilitadaobra pouco habilitada face à detida pelos 

concelhos limítrofes (Quadro 4.13.6). 

                                                 
6 Experiência de desemprego contínuo superior a um ano. 
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Quadro 4.8.9 – Distribuição dos desempregados inscritos nos centros de emprego por concelho / NUTS 

segundo o nível de habilitação (Novembro de 2007) 

Concelho / NUTS 

Desemprego registado nos centros de emprego 

(Novembro 2007) 

Total 
< 1.º 

CEB 
1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB 

Ensino 

Secund. 

Ensino 

Superior 

(n.º) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Alcoutim 32 6,3 37,5 9,4 18,8 21,9 6,3 

Castro Marim 143 5,6 23,1 18,2 25,2 21,0 7,0 

Faro 1 712 3,9 19,6 12,5 21,7 26,3 16,0 

Loulé 1 457 14,3 24,6 14,8 19,4 18,3 8,6 

Olhão 1 280 5,8 24,6 18,8 21,5 20,2 9,1 

São Brás de Alportel 133 3,0 16,5 18,8 19,5 28,6 13,5 

Tavira 548 6,2 26,6 19,3 20,6 21,5 5,7 

Vila Real de Santo António 637 4,2 24,8 18,2 24,8 23,1 4,9 

Sotavento Algarvio 5 942 7,1 23,2 15,9 21,3 22,1 10,2 

NUTS II Algarve 13 083 5,9 24,0 17,4 22,5 22,4 7,8 

NUTS I Continente 384 562 5,5 30,4 17,6 18,1 17,5 10,9 

Fonte: IEFP, 2007. 

A última profissão desempenhada pela maioria dos desempregados residentes em Olhão (à procura de 

novo emprego) não está, tipicamente, relacionada com a pesca nem com actividades económicas 

relacionadas. De facto, dados relativos a Julho de 2006 apontam para a predominância de profissões 

relacionadas com o comércio (caixeiro, operador de supermercado, técnico de vendas, empregado de 

balcão), com os serviços (escriturário, auxiliar de limpeza), com a construção civil (pedreiro, servente) e 

com a agricultura e manutenção de espaços verdes (cantoneiro de rega, servente agrícola) (cf. Quadro 

4.8.10). Contudo, os manipuladores de pescado eram algo frequentes (43), correspondendo a 3,3% dos 

desempregados à procura de novo emprego residentes em Olhão (em Julho de 2006). 
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Quadro 4.8.10 – Distribuição dos desempregados residentes em Olhão à procura de novo emprego pela 

última profissão exercida: principais profissões (Julho de 2006) 

Última profissão exercida 
Desemprego registado – 

novo emprego (Julho 2006) 

CNP 1994 Descrição (n.º) (%) 

522005 Caixeiro 109 8,4 

412200 Escriturário, em geral 108 8,3 

522010 Operador de supermercado 80 6,2 

913205 Auxiliar de limpeza (servente de limpeza) 79 6,1 

741125 Manipulador de pescado 43 3,3 

341525 Técnico de vendas 41 3,2 

613015 Cantoneiro de rega 40 3,1 

512320 Empregado de balcão 32 2,5 

712205 Pedreiro 28 2,2 

232005 Professor do ensino básico (2º e 3º ciclos) e secundário 26 2,0 

913215 Copeiro 24 1,9 

931205 Servente - construção civil e obras públicas 22 1,7 

921105 Servente agrícola 21 1,6 

Nota: apresentam-se apenas as profissões mais importantes, que representam, no seu conjunto, sensivelmente metade 
(50,3%) dos desempregados à procura de novo emprego residentes em Olhão. 
Fonte: IEFP, 2007. 

 

4.8.5. Acessibilidades 

A Área de Expansão da Pesca Artesanal ficará localizada, de acordo com respectivo projecto de execução 

(Proman, 2005a), num terreno portuário a nascente da actual entrada da doca de pesca. 

Desta forma, a futura área será acedida através dos acessos locais ao Porto de Olhão e à Zona Industrial 

de Olhão, que possibilitam um acesso rodoviário directo à EN 125acesso rodoviário directo à EN 125acesso rodoviário directo à EN 125acesso rodoviário directo à EN 125 com duas faixas de rodagem em cada 

sentido e com uma boa separação entre o tráfego local e o tráfego de passagem. 

Dentro da zona portuária também será assegurada uma adequada separação de tráfegosseparação de tráfegosseparação de tráfegosseparação de tráfegos, de acordo com 

o projecto de execução: 

“Toda a zona em terra é [melhor, será] servida por um arruamento periférico exclusivo que termina num 

impasse (rotunda com retorno obrigatório), ao qual estão associados 57 lugares de estacionamento para 

viaturas ligeiras. A concepção deste acesso permite manter a autonomia e total separação dos restantes 
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circuitos viários existentes na zona, nomeadamente de acesso à Docapesca, à estação depuradora de 

bivalves e à actual ponte-cais”. (Proman, 2005a). 

 

4.8.6. Síntese 

Olhão é o mais importante porto de pesca do Algarve. De facto, para todos os indicadores analisados, 

Olhão ocupa sempre a primeira posição entre os cinco portos de pesca do Algarve, com: 

• 42% do volume das capturas; 

• 32% do valor das capturas; 

• 34% dos pescadores matriculados; 

• 40% das embarcações a motor; 

• 46% das embarcações sem motor. 

Olhão é também o porto por excelência da Ria Formosa – um ecossistema aquático muito rico e produtivo, 

de onde provêm 90% dos bivalves produzidos em Portugal e que é responsável pela manutenção de mais 

de 10 mil postos de trabalho directos e indirectos. Aliás, a maior parte dos locais de cultivo/apanha de 

amêijoa boa do Algarve localizam-se na área de jurisdição da Capitania do Porto de Olhão. 

A importância regional de Olhão na fileira das actividades económicas relacionadas com o mar é também 

atestada pela localização da sede do CRIP Sul do IPIMAR e do centro de formação Sul do FORPESCAS, bem 

como pelas várias iniciativas que a Câmara Municipal de Olhão tem promovido nos últimos anos – 

nomeadamente, a criação de um Gabinete de Apoio às Pescas e à Aquacultura ou a realização da 

EXPOMAR. 

A estratégia adoptada pela Agenda 21 Local incorpora a importância económica e social das pescas e da 

aquacultura em Olhão, tendo definido como prioridade máxima o desenvolvimento da “Fileira do Mar – 

Produção / Investigação / Plano Ambiental e Social”. 

O processo de elaboração desse documento estratégico não deixou de identificar os problemas existentes, 

nomeadamente, a necessidade em se melhorar as condições do Porto de Pesca em matéria de segurança 

das embarcações e de qualidade ambiental (adequada recolha de óleos usados e de resíduos sólidos da 

pesca). 
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Em particular, a pesca artesanal tem operado com condições muito deficientes em terra. De facto, ocupa 

provisoriamente, há cerca de 20 anos, uma área junto ao actual Porto de Recreio, pouco adequada em 

termos de varagem e estacionamento de embarcações e de armazenagem de aprestos. 

Olhão apresenta, no contexto do Sotavento, uma das mais elevadas incidências de desemprego. No 

entanto, esse fenómeno não parece estar, tipicamente, associado às actividades económicas da Fileira do 

Mar, tendo-se apenas detectado uma bolsa de desemprego de operadores de pescado diluída entre outros 

profissionais do comércio, dos serviços e da construção civil. 

 

4.8.7. Evolução da situação de referência na ausência do projecto 

Sem a concretização do projecto da Área de Expansão da Pesca Artesanal muito provavelmente os 

pescadores artesanais de Olhão continuariam a operar com deficientes condições em terra, ou seja, sem 

uma adequada rampa de varagem, sem locais apropriados para estacionar as suas embarcações em terra, 

com condições de armazenagem de aprestos precárias (tipo “barraca”) e sem serviços de apoio 

adequados (por exemplo, instalações sanitárias). 

Também o próprio processo de requalificação da marginal de Olhão (Av. 5 de Outubro) ficaria seriamente 

comprometido dada a natureza específica das actividades piscatórias (pouco compatíveis com uma fruição 

agradável do espaço público) bem como o tipo de ocupação precária e informal que se observa 

actualmente junto ao Porto de Recreio. 

 

4.9. Património histórico-cultural 

4.9.1. Introdução 

No presente descritor procede-se à identificação e caracterização do património histórico-cultural, nas 

vertentes arqueológica, arquitectónica e etnográfica, presente na área projectada para o Projecto de 

Execução da Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de Olhão, na Ria Formosa. 

Neste âmbito são considerados todos os vestígios, edificações, imóveis classificados e outras ocorrências 

de valor patrimonial, enquanto testemunhos materiais, que permitem um reconhecimento da história local 

e do território afecto ao projecto. 
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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. 

 

4.9.2. Metodologia 

No âmbito da análise do presente descritor foram considerados elementos patrimoniais distintos, 

nomeadamente os materiais, as estruturas, sítios e outras fontes de informação de interesse 

arqueológico, arquitectónico e etnográfico, designadamente: 

• eementos abrangidos por figuras de protecção, nomeadamente os imóveis classificados ou 

outros monumentos e sítios incluídos no Plano Director de Olhão;  

• 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 ou etnológicos 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. 

Assim, considera-se de facto um amplo espectro de realidades passíveis de integrar o âmbito do presente 

estudo: 

• 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 delimitadores de propriedade; 

• estruturas de apoio a actividades agro-pastoris; 

• edifícios/estruturas associadas a cultos religiosos; 

• estruturas marítimo-portuárias; 

• outros tipos de estruturas e vestígios arqueológicos e patrimoniais. 
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A metodologia geral de caracterização da situação de referência envolve quatro etapas fundamentais: 

• recolha de informação; 

• trabalho de campo; 

• gestão da informação obtida. 

Nos parágrafos seguintes descrevem-se as metodologias seguidas para cada uma destas etapas. 

 

4.9.2.1. Recolha de informação 

A recolha de informação compreendeu as tarefas de: 

• levantamento bibliográfico, com desmontagem comentada do máximo de documentação 

específica disponível, tendo-se dado particular destaque aos títulos de âmbito local e 

regional; 

• levantamento toponímico e fisiográfico, baseado na Carta Militar de Portugal 1:25 000 (folha 

611), com a recolha comentada de potenciais indícios. 

Esta etapa de trabalho incide sobre documentação e bibliografia de natureza distinta: 

• inventários patrimoniais e cartas arqueológicas de organismos públicos (Instituto de Gestão 

do Património Arquitectónico e Arqueológico); 

• bibliografia especializada (cujas referências se apresentam no fim do relatório); 

• Plano Director Municipal de Olhão. 

 

4.9.2.2. Trabalho de campo 

O trabalho de campo compreendeu dois níveis de inquérito ao espaço físico e critérios de abordagem 

metodológicos distintos: 

• recolha de informação oral junto da população local e posterior confirmação de indícios e 

dados de natureza patrimonial; 

• prospecção sistemática da área terrestre abrangida pelo projecto. 
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Neste sentido, pretendeu-se abranger o maior leque de variáveis possíveis, de modo a analisar toda a 

informação existente. 

 

4.9.2.3. Gestão da informação 

Com base em toda a informação recolhida e registada, procedeu-se à identificação e avaliação dos 

impactes sobre o património histórico-cultural, apresentada no ponto 5.9 do presente estudo. Da 

apreciação dos impactes resultou, sempre que considerado necessário, a definição de medidas de 

mitigação, explanadas no ponto 6.6 do relatório. 

Seguidamente, apresentam-se de forma mais detalhada as tarefas específicas desempenhadas para a 

caracterização da situação de referência do local em estudo. 

 

4.9.3. Caracterização da área em estudo 

4.9.3.1. Resultados da recolha de informação 

A pesquisa incidiu inicialmente na documentação cartográfica, tendo sido preconizado um levantamento 

de informação de carácter fisiográfico e toponímico com o objectivo de identificar indícios potencialmente 

relacionados com vestígios e áreas de origem antrópica. O levantamento teve como suporte a Carta Militar 

(escala 1:25 000), a Carta Geológica de Portugal (escala 1:50 000) e cartografia antiga, onde se destaca o 

Mapa Continental de Álvaro Secco (1578) e o Atlas de Pedro Texeira (1640). A partir da leitura da carta 

militar foi definido um espaço geográfico de acordo com o conhecimento apriorístico do tipo de ocupação 

do espaço ao longo dos tempos. Assim, definiram-se como limites: a Oeste a ribeira da Meia-Légua; a Este 

a ribeira de Marim; a Norte o limite é a Estrada Local paralela à EN125 que liga o vértice geodésico Joinal, 

cruza a 2-6 em João de Ourém e que finda na EN398, pouco a Sul da ponte de Quelfes; e a Sul o limite é a 

Ria Formosa. A faixa definida inclui território pertencente às freguesias de Olhão e de Quelfes. 

O levantamento toponímicolevantamento toponímicolevantamento toponímicolevantamento 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. Nesta área 

identificaram-se poucos topónimos de interesse patrimonial, nomeadamente: 

• Marim – sufixo (-rim) de origem celta; 



 

Rf_t07070/ 01 EIA do Projecto de Execução da Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de Olhão: 159 

Relatório Síntese 

 

• Mandil – termo árabe para lenço (feminino); 

• Torrejão – prefixo (torre-) associado a construções defensivas; 

• Meia-Légua – do latim lecua que corresponde a uma medida itinerária, em que uma légua 

equivale a cerca de 5 km. 

Os três primeiros topónimos estão associados a uma ocupação do espaço que poderá remontar ao 

período romano e que se poderá prolongar até à idade média. O topónimo Meia-Légua deverá marcar um 

antigo percurso viário de origem romana. 

Na análise fisiográficaanálise fisiográficaanálise fisiográficaanálise fisiográfica observa-se um território de cotas reduzidas e de pouco relevo cortado por várias 

ribeiras. O declive pouco acentuado dominado geologicamente por bolsas de areias de Faro-Quarteira que 

se situam nas franjas dos calcários e margas do Cretácico. Todo este espaço se encontra protegido das 

intempéries marítimas pelas ilhas-barreira da Ria Formosa. Apesar de os solos não serem propícios à 

exploração agrícola, a riqueza proporcionada pela exploração dos recursos marinhos será um factor 

determinante para a presença humana, sobretudo a partir de época romana. 

A pesquisa bibliográficapesquisa bibliográficapesquisa bibliográficapesquisa bibliográfica incidiu sobre um vasto conjunto de textos da especialidade e documentos 

generalistas, onde se destaca o regulamento do Plano Director Municipal de Olhão, resolução do Conselho 

de Ministros, editada no Diário da República 1.ª Série B, n.º 126, de 31 de Maio de 1995. Neste documento 

o património é referido no artigo 33.º e artigo 36.º: 

• no artigo 33.º é salientado o valor da Quinta do Marim pela diversidade de valores naturais e 

conjunto de aspectos característicos de antropização da ria; 

• no artigo 36.º são listados os elementos patrimoniais assinalados na planta de 

ordenamento-síntese; 

• em lista anexa com discriminação de monumentos classificados, em vias de classificação e 

dos elementos de património arquitectónico e arqueológico com interesse. 

Recorreu-se ainda a inventários patrimoniais, com particular destaque para a base de dados Endovelicus, 

disponibilizada pelo Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico. As obras da 

especialidade de referência para a região são a “Carta Arqueológica de Portugal”, dirigida por Teresa 

Marques e editada pelo IPPAR em 1995, e as “Antiguidades monumentaes do Algarve” de Estácio da 

Veiga, com primeira edição em 1886. A pesquisa permitiu recolher várias referências ao património 

arqueológico, arquitectónico e etnográfico na faixa definida para estudo, sendo estas apresentadas nos 

quadros 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3 e na Figura 4.9.1. Os elementos patrimoniais apresentados nos quadros sem 

código de identificação (ID) não estão representados em cartografia por desconhecimento de localização. 
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O código nacional de sítio (CNS) corresponde ao código oficial que cada sítio possui na georeferenciação 

oficial (IGESPAR), sendo que em alguns casos esse código ainda não foi atribuído. 

Quadro 4.9.1 – Património arquitectónico conhecido na faixa de estudo 

CNS ID Designação Cronologia Descrição/Protecção 

-- 13 Chalet João Lúcio 1916 Edifício de arquitectura simbolista 

-- 15 Edifício da Alfândega Pós 1842 

Em vias de classificação – Despacho de 

abertura de 13/05/1999, ZEP- zona non 

aedificanti 

-- 16 
Edifício do Compromisso 

Marítimo 
1771 

Em vias de classificação – Despacho de 

abertura de 13/05/1999, ZEP- zona non 

aedificanti 

-- 17 

Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário e Capela de Nossa 

Senhora dos Aflitos 

Séc. XVIII 

Em vias de classificação – Despacho de 

abertura de 13/05/1999, ZEP- zona non 

aedificanti 

-- 18 
Ermida de Nossa Senhora da 

Soledade 
Séc. XVII 

Em vias de classificação – Despacho de 

abertura de 13/05/1999, ZEP- zona non 

aedificanti 

22770 -- Fortaleza de S. Lourenço Moderno Fortificação em meio intertidal 
Fonte: IGESPAR, 2008. 

Quadro 4.9.2 – Património arqueológico conhecido na faixa de estudo 

CNS ID Designação Cronologia Tipo de sítio 

-- 1 Belo Monte de Cima Indeterminado Necrópole 

21976 2 Horta do Barrote 1 Indeterminado Achado isolado – peso de rede 

955 5 Bela Mandil Romano Necrópole 

6251 7 Torrejão Velho Romano Termas/Abside/ mosaicos (villa) 

8060 10 Bairro do Levante Indeterminado Concheiro 

2741 11 Docas de Olhão Romano Cetárias 

7061 12 Quinta de Marim Romano 
Villa/ cetárias/ mausoléus/ termas/ forno 

de cerâmica 

29398 -- Saint Jean Agde Moderno Naufrágio 

22761 -- Olhão Moderno Achado isolado – canhão 

28648 -- Culatra 4 Contemporâneo Âncora 

22999 -- Culatra 1 Contemporâneo Casco 

22771 -- Fortaleza de S. Lourenço Romano Achado isolado – ânforas 

24292 -- Livramento – Ria Formosa Romano 
Achado isolado – ânforas e outros 

materiais 
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CNS ID Designação Cronologia Tipo de sítio 

24047 -- Olhão Romano Achado isolado – ânfora 

24266 -- Culatra 2 Romano Achado isolado – ânfora 

25979 -- Cepo de pedra Romano Achado isolado – âncora 

24303 -- Ilha dos Cocos Islâmico Achado isolado – duas taças 
Fonte: IGESPAR, 2008; bibliografia da especialidade. 

Quadro 4.9.3 – Património etnográfico conhecido na faixa de estudo 

CNS ID Designação Cronologia Descrição/Protecção 

-- 3 Horta do Barrote 2 Indeterminado Nora e edifício 

--- 4 Bela Mandil Indeterminado Nora de três engenhos 

-- 6 Bela Mandil 2 Indeterminado Nora 

23771 8 Moinho dos Caliços Séc. XVII? Edifício de moagem 

23770 9 Moinho do Grelha Séc. XVII? Edifício de moagem 

-- 14 Moinho de Marim 1885 Edifício de moagem 

23769 -- Moinho de Bela Mandil Indeterminado Edifício de moagem 

23772 -- Moinho de José Pedro ou do Inglês Indeterminado Edifício de moagem 

 

4.9.3.2. Breve enquadramento histórico-cultural 

A zona em estudo integra o complexo portuário do Sotavento Algarvio, composto por um sistema de ilhas 

barreira que promovem abrigo a vários portos, onde se inclui o porto de Olhão, formando um complexo 

quebra-mar múltiplo e sistema de barras móveis. Olhão corresponde a um porto natural em ambiente 

lagunar que se insere no esquema 6 proposto por N. Flenning – abrigo natural junto a foz tipo deltaico 

(Blot, 2003). 

A presença antrópica mais antiga conhecida na região remonta ao paleolítico, sendo conhecida uma 

estação ao ar livre em Cavacos, sendo ocasionalmente identificado elementos de indústria lítica em actos 

isolados nos terraços e cascalheiras do Holocénio. A presença de comunidades da pré-história recente e 

da proto-história não estão registadas no concelho, devendo esta situação resultar não da sua inexistência 

mas da falta de trabalhos direccionados, já que a região em que se insere o concelho de Olhão possui as 

características geomorfológicas e fisiográficas ideais para a fixação destas comunidades. 

Os vestígios arqueológicos apontam para uma ocupação intensa durante o período romano, sobretudo no 

período imperial. Com a romanização dá-se toda uma transformação, criando-se uma nova ordem político-

administrativa. As povoações litorais recebem o estatuto de civitates, às quais estava associada uma 
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centuria, que corresponderia na actualidade ao cadastro predial, mas que na época seria 

geometricamente regular. Olhão situar-se-ia entre as civitates de Balsa (Torre de Aires, Tavira) e Ossonoba 

(Faro) devendo Olhão integrar a centuria desta última cidade. A via de comunicação terrestre que servia 

esta zona seria, de acordo com Luís Chaves, o Itinerário XXI de Antonino (Pax Iulia – Beja a Aesuri – Castro 

Marim), que deveria corresponder à actual EN125 (Rodrigues, 2004). No entanto, o acesso marítimo era 

por excelência o melhor meio de comunicação não só com as cidades próximas com também com os 

territórios mais longínquos. Esta realidade está bem atestada através dos inúmeros registos de achados 

em meio submerso, com especial destaque para as ânforas apesar de também já terem ocorrido achados 

de cepos de âncoras. 

Nas parcelas mais próximas das cidades e das vias instalavam-se as villae que se dedicavam a uma 

exploração mista da propriedade, podendo-se dedicar não só à agricultura, mas também à mineração caso 

se instalassem mais junto à zona do barrocal, ou à transformação dos preparados de peixe, se a sua 

localização fosse mais próxima do mar.  

Ao abrigo do elevado hidrodinamismo marítimo, sobretudo invernal, mas com fácil acesso ao mar alto, a 

unidade de preparado piscícola assentou na exploração de dois ecossistemas principais, a ria e o oceano, 

de forma complementar no que se refere à natureza dos recursos. De acordo com as evidências 

arqueológicas, são conhecidos vários núcleos onde se desenvolvia a indústria de preparado de peixe, 

destacando-se a Quinta de Marim (que integram um conjunto mais vasto de ocupação romana) e as Docas 

de Olhão (identificadas e destruídas durante a construção das docas em 1950). As evidências traduzem-se 

em edifícios de tanques, providos de revestimentos impermeáveis. Estas estruturas estariam organizadas 

em torno de pátios destinados à circulação dos trabalhadores e, provavelmente, à realização de parte das 

actividades relacionadas com a produção. A ligação de Olhão à economia pesqueira e de transformação do 

pescado manteve-se então desde o período romano, sendo que entre finais do séc. XIX e inícios do séc. XX 

Olhão se transformou no principal centro de indústrias de conserva de peixe do Algarve. 

Os períodos tardo-romano e islâmico voltam a estar pouco representado no concelho sendo as evidências 

arqueológicas que surgem depois do período romano com mais destaque as do período medieval cristão. 

É a esta época que se atribuem os tradicionais moinhos de maré. A sua utilização e construção para 

transformação do cereal estavam regulamentadas por foral, sendo este sistema de produção da 

exclusividade da coroa portuguesa. 

A data de origem da actual Olhão é desconhecida havendo referência à população da praia de Olhão em 

registos paroquiais da freguesia de Quelfes de 1614 e em 1719 já há referências ao Lugar de Olhão. A 

pirataria na costa algarvia e os ataques ao aglomerado levou à construção do forte de S. Lourenço, em 
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1679. No entanto, o poder político de Faro só permitiu a construção em alvenaria em Olhão a partir de 

1715. O desenvolvimento da vila fez-se à imagem das vilas islâmicas, recorrendo às formas cúbicas e à cal. 

Em 1790 todos os casebres de madeira onde moravam os pescadores tinham sido transformados em casas 

quadradas, com chaminés rendilhadas e açoteias no lugar dos telhados. 

 

4.9.4. Síntese 

O território em análise tem sofrido várias alterações geomorfológicas nos últimos séculos, resultantes do 

assoreamento da Ria Formosa. Estas alterações têm como consequência transformações na própria 

paisagem natural e antrópica. 

A partir do registo arqueológico é possível perceber a importância da Ria Formosa na estratégia de 

povoamento e aproveitamento dos recursos marinhos na economia, sobretudo a partir do período romano 

imperial (séc. I-IV d.C.) de forma continuada até aos dias de hoje. Da intensa actividade costeira resulta um 

conjunto de registos arqueológicos recolhidos em meio submerso por pescadores. É ainda de destacar o 

facto de se terem identificado e destruído um conjunto de cetárias aquando da construção da doca de 

Olhão, em 1950. 

De acordo com os dados obtidos, considera-se que há uma forte probabilidade de ocorrerem vestígios 

arqueológicos durante a fase de construção do presente projecto. 

 

4.9.5. Evolução da situação de referência na ausência do projecto 

No âmbito do património histórico-cultural, a evolução da situação de referência na ausência de projecto 

poderá permitir a manutenção dos eventuais elementos patrimoniais em condições idênticas às actuais. 

Na ausência da implementação do projecto, ressalva-se que uma futura exploração desregrada da área, 

sem objectivos programados ou não sujeitos a uma avaliação de impactes, poderá levar à destruição dos 

eventuais elementos de valor arqueológico que possam vir a ser descobertos na sequência de 

intervenções no subsolo e em meio submerso. 
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5. Avaliação de impactes ambientais 

Com o presente capítulo pretende-se fazer uma identificação e avaliação dos impactes ambientais mais 

relevantes, decorrentes da implementação do projecto de execução da Área de Expansão da Pesca 

Artesanal do Porto de Pesca de Olhão, cuja descrição consta do capítulo 3. 

Por impacte ambientalimpacte ambientalimpacte ambientalimpacte ambiental entende-se toda e 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 são avaliados em especial recorrendo ao seu sentido valorativo, magnitude e 

grau de significância, podendo, sempre que se revele necessário, ser sistematizadas segundo os critérios critérios critérios critérios 

de classificaçãode classificaçãode classificaçãode classificação seguintes: 

• sentido valorativo – negativo, nulo ou positivo; 

• tipo de ocorrência – directos ou indirectos; 

• probabilidade de ocorrência – certos, prováveis, improváveis ou de probabilidade 

desconhecida; 

• duração – temporários ou permanentes; 

• magnitude – fraca, média ou forte; 

• grau de significância – pouco significativos, significativos ou muito significativos; 

• reversibilidade – reversíveis ou irreversíveis; 

• desfasamento no tempo – imediatos, de médio prazo ou de longo prazo; 

• âmbito espacial – local, regional ou nacional; 

• tipo de interacção – impactes resultantes de processos cumulativos ou sinergéticos. 

Ao longo do presente capítulo, cada descritor já considerado na caracterização do ambiente afectado pelo 

projecto é analisado de forma individual, de forma a destacar os impactes mais relevantes do projecto em 

cada vertente do ambiente, a aprofundar na fase seguinte do estudo. 

 

5.1. Topo-hidrografia, geologia e geomorfologia 

A área de intervenção insere-se numa zona de reduzido hidrodinamismo, marcada pela presença de 

sedimentos recentes, conduzindo ao progressivo assoreamento dos canais de maré. 
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Neste contexto, e considerando as características físicas da área em que se insere o projecto, efectua-se 

seguidamente uma identificação dos principais impactes ambientais e uma avaliação dos mesmos em 

função da afectação prevista para a Ria Formosa. 

 

5.1.1. Fase de construção 

Na fase de construção são potencialmente impactantes sobre o meio físico as seguintes componentes do 

projecto: 

• localização do estaleiro e instalações provisórias; 

• realização de dragagens; 

• construção das instalações marítimas. 

A zona terrestre adjacente à área de intervenção apresenta-se já artificializada e possui zonas em que será 

possível a instalação do    estaleiro estaleiro estaleiro estaleiro e das    instalações provisórias,instalações provisórias,instalações provisórias,instalações provisórias, não sendo assim necessária a 

compactação de terrenos para a sua localização. Desta forma, os impactes podem ser considerados nulos, 

não sendo expectável a ocupação e a alteração fisiográfica de áreas naturais. 

As principais acções a realizar com potencial interferência nas características geológicas e topo-

hidrográficas da área de intervenção resultam das dragagens para regularização dos fundosdragagens para regularização dos fundosdragagens para regularização dos fundosdragagens para regularização dos fundos. As dragagens 

(da ordem dos 15 000 m3) corresponderão a uma alteração da fisiografia local, correspondendo a um 

impacte positivo, certo, imediato, local, temporário, reversível, de magnitude reduzida e pouco 

significativo, uma vez que contraria o assoreamento a que a zona está sujeita, embora a área de 

intervenção seja relativamente circunscrita espacialmente. Efectivamente, a área de intervenção insere-se 

numa zona que foi alvo de várias operações de desassoreamento conducentes a alterações dos fundos 

dos canais de maré. 

No que diz respeito à construção das diferentes instalainstalainstalainstalações marítimasções marítimasções marítimasções marítimas não se prevêem alterações nas 

condições geológicas e fisiográficas locais, não sendo deste modo esperados impactes. 

No âmbito do descritor topo-hidrografia, geologia e geomorfologia não se procede à avaliação de impactes 

devido à construção das instalações terrestreinstalações terrestreinstalações terrestreinstalações terrestre e arranjos exterioresarranjos exterioresarranjos exterioresarranjos exteriores, uma vez que estas componentes serão 

desenvolvidas numa zona urbana já artificializada. 
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5.1.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração, à semelhança da fase de construção, são esperados impactes positivos na 

fisiografia dos fundos em resultado das dragagens de manutençãodragagens de manutençãodragagens de manutençãodragagens de manutenção. Como as dragagens vão ser realizadas 

nas mesmas áreas e corresponderão a volumes inferiores aos resultantes da dragagem geral, estes 

impactes são locais, certos, directos, periódicos, de magnitude reduzida, pouco significativos e 

reversíveis. 

 

5.1.3. Fase de desactivação 

Com a paragem das operações de dragagem espera-se que se retome a evolução natural dos fundos. A 

fase de desactivação do projecto corresponderá assim a impactes negativos. Os impactes negativos são 

visíveis na fisiografia dos fundos, sendo certos, locais, de magnitude reduzida e pouco significativos, mas 

contribuindo a longo prazo para a progressiva colmatação do sistema lagunar. 

 

5.1.4. Síntese 

As intervenções previstas para expansão da área de pesca artesanal no Porto de Olhão originarão 

impactes positivos pouco significativos. Estes impactes estão relacionados com as dragagens destinadas 

a garantir fundos compatíveis com a navegação das embarcações de pesca, que contribuirão para 

contrariar o processo de assoreamento que tem marcado a evolução da Ria Formosa. 

 

5.2. Hidrodinâmica 

O projecto de expansão da área de pesca artesanal do Porto de Olhão, apesar de ocupar uma reduzida 

secção do canal de Olhão (área da ordem dos 14 000 m2 e cerca de 70 m de largura do canal), implicará a 

realização de um conjunto de acções e a implementação de infra-estruturas marítimas, cujos efeitos e 

impactes se avaliam seguidamente. 

 



 

168  Rf_t07070/ 01 EIA do Projecto de Execução da Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de Olhão: 

Relatório Síntese 

 

5.2.1. Fase de construção 

A fundação das infra-estruturas marítimas e a regularização dos fundos a cotas compatíveis com a 

navegabilidade no interior da bacia de abrigo implicará a realização de dragagens no leito e margem do 

canal de Olhão da ordem dos 15 000 m3. 

Atendendo à reduzida dimensão do projecto, abrangendo uma estreita faixa do canal de maré, 

inexpressiva na secção total de escoamento, ao reduzido volume de dragados e ao facto de que se 

desenvolverá numa zona já relativamente intervencionada pela construção e exploração do Porto de Olhão 

não se esperam alterações significativas nos níveis de maré ou na intensidade das correntes no local do 

projecto. Pelo facto de não se preverem alterações significativas nas condições hidrodinâmicas permite 

desde logo considerar que também não se esperam alterações importantes nos processos sedimentares. 

Deste modo, esperam-se impactes positivos na hidrodinâmica devido à relativa melhoria das condições de 

escoamento, mas locais, temporários, de reduzida magnitude, pouco significativos e reversíveis, não se 

esperando alterações substancialmente diferentes daquelas que se encontram actualmente. Sendo as 

dragagens relativamente restritas no espaço e em profundidade não contribuirão para a alteração do 

prisma de maré. 

As restantes componentes do projecto – instalações terrestres e arranjos exteriores –, não interferem de 

nenhuma maneira com o domínio lagunar, pelo que não são esperados impactes da sua implantação nas 

condições hidrodinâmicas locais. 

 

5.2.2. Fase de exploração 

Muito embora seja necessário proceder a operações periódicas de manutenção dos fundos, no futuro não 

se esperam impactes positivos significativos nas condições hidrodinâmicas locais, nomeadamente ao nível 

do escoamento. Os impactes positivos são assim de magnitude reduzida, temporários, reversíveis e muito 

pouco significativos, uma vez que as dragagens apenas se efectuarão esporadicamente e o volume de 

dragados será bastante reduzido. 
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5.2.3. Fase de desactivação 

Com a remoção das infra-estruturas a implementar no âmbito do projecto e a ausência das operações de 

dragagem, verificar-se-á o retomar da evolução natural da área afecta ao projecto. Contudo, uma vez que 

se considera que a construção e exploração do projecto não terão efeitos negativos significativos na 

hidrodinâmica local do canal de Olhão, os impactes, embora positivos para o restabelecimento das 

condições de evolução natural, são negativos para as condições locais de escoamento, de reduzida 

magnitude e pouco significativos. 

A exploração de qualquer uma das infra-estruturas – marítimas ou terrestres –, não terá impactes nas 

condições hidrodinâmica locais. 

 

5.2.4. Síntese 

Das várias intervenções previstas para a expansão da área de pesca artesanal do Porto de Olhão, apenas 

as dragagens, quer na fase de construção, quer na fase de exploração, são susceptíveis de introduzir 

alterações nas condições hidrodinâmicas locais. Estes impactes, embora positivos nas condições 

hidrodinâmicas, são locais, de reduzida magnitude e pouco significativos. 

 

5.3. Qualidade da água e dos sedimentos 

5.3.1. Qualidade da água 

As drdrdrdragagensagagensagagensagagens e a imersão de dragadosimersão de dragadosimersão de dragadosimersão de dragados são as operações associadas à implementação do projecto, 

potencialmente geradoras de maiores impactes a nível de qualidade da água, quer durante a fase de 

construção, quer durante a fase de exploração (dragagens de manutenção), sendo que os impactes que 

ocorrem durante a fase de construção são temporários e os que ocorrem na fase de exploração são 

periódicos, pelo que se consideram permanentes, ainda que reversíveis. 

Os impactes associados a estas operações devem-se à ressuspensão de sedimentos que induzem e que 

contribui, directa ou indirectamente, para o aumento da turbidez da coluna de água e do teor em sólidos 

em suspensão e a alteração da cor, com consequências directas na produtividade primária. Por sua vez, a 

ressuspensão de matéria orgânica e a remobilização de nutrientes, que serão depois biológica ou 

quimicamente oxidados, conduz a uma diminuição dos teores de oxigénio dissolvido na água. Estas 
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operações potenciam ainda a degradação da qualidade bacteriológica da água e na remobilização dos 

poluentes presentes nos sedimentos (e.g. metais). 

O volume de dragados durante a fase de construção estima-se em 15 000 m3. Nesta fase de projecto, 

desconhece-se ainda qual o volume de sedimentos que será reutilizado nas obras previstas 

(designadamente na construção da rampa de varagem) e qual poderá vir a ser imerso no mar. 

Não é possível estimar a priori a frequência e volume das dragagens de manutenção periódicas 

necessárias durante a fase de exploração, devido à complexidade do sistema de factores que interage na 

acumulação de sedimentos no local. 

Dragagens 

O projecto não especifica qual o equipamento e método de dragagem ou qual será o destino a dar aos 

dragados. A amostra compósita (primeiro metro) recolhida junto ao extremo Nascente da área de 

intervenção do projecto, apresentava-se limpa (classe 1) relativamente a todos os compostos orgânicos e 

com contaminação vestigiária (classe 2) quanto a todos os metais analisados. Assim, de acordo com a 

informação analisada no EIA, espera-se que os impactes das dragagens sobre a qualidade da água 

venham a ser negativos, certos, temporários e pouco significativos. 

Imersão dos dragados 

De acordo com a Portaria n.º 1450/2007, de 12 de Novembro, os materiais com contaminação vestigiária 

podem ser imersos no meio aquático tendo em atenção as características do meio receptor e o uso 

legítimo do mesmo. 

No presente caso, a composição da amostra analisada sugere que os sedimentos têm natureza 

predominantemente argilosa (argilas areno-siltosas), favorecendo a formação de uma pluma de turbidez. 

No entanto, a dimensão e persistência da pluma de turbidez será também influenciada pelo equipamento 

e método seleccionado para efectuar a operação de imersão dos sedimentos.  

A duração precisa dos efeitos é muito complexa de estimar, devido à multiplicidade de factores que 

intervêm no processo (nomeadamente os factores meteo-marítimos), mas será altamente previsível que os 

fenómenos de turbidez sejam muito reduzidos no fim de duas horas após a descarga dos materiais. 

Com efeito, para a estimativa dos efeitos das descargas dos materiais dragados no local previsto, foram 

utilizados os resultados de estudos desenvolvidos pela empresa, relativamente à deposição de 

sedimentos com características semelhantes, nomeadamente os estudos de hidrodinâmica realizados no 
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âmbito do “Estudo de Impacte Ambiental da Melhoria da Barra do Cávado” (NEMUS, 2001b). A modelação 

matemática efectuada para caracterização dos impactes associados à deposição de dragados na zona 

costeira a sudoeste de Esposende constitui uma base de aproximação à situação em análise. 

Naquele estudo constatou-se que na primeira meia-hora após a imersão se verificam concentrações acima 

de 100 mg/l à superfície e ao fim de 2 horas valores da ordem de 10 mg/l numa área de 2 x 2 km e em toda 

a coluna de água. Ao fim de 5 horas os valores da concentração de sedimentos foram da ordem dos 

valores registados no meio receptor em períodos de Primavera (afluência de água doce pouco intensa), ou 

seja, 0,1 mg/l. 

Na descarga a 30 m de profundidade, a concentração máxima de sólidos suspensos foi da ordem dos 500 

mg/l, a 50 m foi da ordem dos 200 mg/l e a 75 e a 100 m foi da ordem de 100 mg/l. Nesse estudo, os 

resultados de concentração de sedimentos na coluna de água que se obtiveram para uma descarga a 30 m 

foram semelhantes aos das descargas às outras profundidades (50, 75 e 100 m). 

O modelo utilizado por Magalhães (1999), sugere que poderá ocorrer remobilização dos sedimentos no 

fundo da plataforma algarvia em condições de agitação marítima normais ou de tempestade para os 

sedimentos nas classes de siltes ou argilas (› 4 ø, isto é, partículas que passam o crivo com malha de 

0,062 mm), mesmo à batimétrica dos 100 – 150 m, enquanto a remobilização de areias só ocorre muito 

próximo da costa. 

Nesse sentido, uma vez que o local proposto para a imersão de sedimentos se situa a partir da batimétrica 

dos 100 m, o efeito da deriva sobre a dispersão dos sedimentos na coluna de água deverá ser muito pouco 

significativo, contribuindo para a fraca dispersão da pluma de turbidez no local proposto para deposição 

dos dragados e adoptando o perfil da costa. 

Assim, uma vez que a distância do potencial local de imersão à costa é significativa (4,5 a 5 milhas), 

deverá ser suficiente para assegurar que os materiais depositados não possam ser remobilizados para a 

faixa costeira (praias) e Ria Formosa, pelo que não se prevê a afectação das zonas balneares. Deste modo, 

durante o período de imersão dos sedimentos espera-se um impacte negativo sobre a qualidade da água, 

embora pouco significativo, de carácter localizado e temporário. 

Outras intervenções 

Admitindo a adopção de boas práticas de gestão de resíduos e de drenagem e tratamento de águas 

residuais durante as várias fases de projecto (construção, exploração e desactivação), indicadas no 
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capítulo 6, os impactes associados às restantes intervenções preconizadas pelo projecto na fase de 

construção serão residuais. 

Quanto à fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração, embora o projecto potencie um aumento do tráfego de embarcações, não se 

espera que esse aumento se revele significativo face à situação de referência, uma vez que o Porto de 

Pesca Interior de Olhão é adjacente à Área de Pesca Artesanal prevista. De igual forma, a área de pesca 

artesanal não gera factores de risco que não estejam já presentes no local. A ocorrência de um derrame 

acidental de grande magnitude é possível, ainda que pouco provável, dadas as condições hidrodinâmicas 

nas águas interiores da Ria Formosa. A significância de uma eventual ocorrência deste tipo será função da 

quantidade e natureza dos produtos derramados. 

Durante a fase de desactivaçãofase de desactivaçãofase de desactivaçãofase de desactivação, com o cessar das dragagens regressar-se-á, muito provavelmente, a uma 

situação semelhante à actual em termos de sedimentos e qualidade da água. A cessação das actividades 

marítimas associadas à exploração do projecto, constituirá um factor de risco de libertação de substâncias 

poluentes para o meio aquático caso se verifique o abandonado ou desmantelamento de embarcações ou 

equipamento no local. Admitindo a adopção de boas práticas de gestão de resíduos, este impacte 

considera-se negativo, pouco provável, temporário e tendencialmente nulo. 

 

5.3.2. Qualidade dos sedimentos 

A imersão de dragados consiste na operação prevista no projecto que potencialmente gerará impactes 

sobre a qualidade dos sedimentos. Tal como referido, os materiais com contaminação vestigiária podem 

ser imersos no meio aquático tendo em atenção as características do meio receptor e o uso legítimo do 

mesmo (Portaria n.º 1450/2007, de 12 de Novembro). 

Segundo a informação do IPIMAR (comunicação oral, 04/04/2008), o local proposto para a imersão de 

sedimentos já terá sido indicado anteriormente para a deposição de material dragado, pelo que já se 

poderá apresentar alterado em relação às suas condições topo-hidrográficas e ecológicas iniciais. Deste 

modo, ainda que a amostra recolhida no local de intervenção indicie a presença de argilas areno-siltosas e 

que o local de imersão dos dragados se insira numa região de fundos marinhos predominantemente 

arenosos, a eventual alteração da composição da granulometria dos fundos deverá ser pouco significativa, 

uma vez que as características do local provavelmente já se encontram alteradas em resultado da sua 

utilização anterior para a deposição de sedimentos. 
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Desconhecendo-se actualmente o volume de sedimentos a submergir, não é possível efectuar uma 

estimativa da altura da camada de sedimentos que se depositará nos fundos. No entanto, prevê-se que o 

volume seja relativamente reduzido e que a colmatação induzida seja semelhante àquela que se verifica 

em situações naturais quando, por efeito das cheias, as embocaduras dos grandes rios são palco de 

deposição de enormes quantidades de sedimentos de origem telúrica (neste caso a origem principal é o 

Rio Guadiana e, acessoriamente, as ribeiras que drenam para a Ria Formosa, entre as quais o Rio Gilão). 

Considerando que a área de imersão dos sedimentos se encontra fora da acção das correntes de deriva 

litoral, responsáveis pela movimentação dos sedimentos ao longo da costa, não deverão verificar-se 

situações de dispersão importante dos materiais imersos para além do local de descarga. Atendendo ao 

volume a depositar e ao local de imersão, os impactes são considerados pouco significativos.  

 

5.3.3. Síntese 

As dragagens e a imersão de dragados são as operações associadas à implementação do projecto, 

potencialmente geradoras de maiores impactes certos a nível de qualidade da águaqualidade da águaqualidade da águaqualidade da água, quer durante a fase 

de construção quer durante a fase de exploração (dragagens de manutenção).  

O local proposto para a eventual imersão dos sedimentos situa-se a uma distância à costa que deverá ser 

suficiente para assegurar que os materiais depositados não possam ser remobilizados para a faixa 

costeira (praias) e Ria Formosa.  

De acordo com a informação analisada no EIA, as características dos sedimentos da área de intervenção 

deverão dar a origem a impactes negativos, certos, temporários e pouco significativos, das dragagens e 

imersão de sedimentos sobre a qualidade da água. 

A potencial imersão do material a dragar consiste na operação prevista no projecto que potencialmente 

gerará impactes sobre a qualidade dos sedimentosqualidade dos sedimentosqualidade dos sedimentosqualidade dos sedimentos. A eventual alteração da composição da granulometria 

dos fundos deverá ser pouco significativa, uma vez que as características do local provavelmente já se 

encontram alteradas em resultado da sua utilização anterior para a deposição de sedimentos. Atendendo 

ao volume a depositar, ao local de imersão e às condições de hidro-dinâmica na plataforma algarvia, os 

impactes são considerados pouco significativos. 
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5.4. Qualidade do ambiente 

5.4.1. Qualidade do ar 

A avaliação dos impactes do Projecto de Execução da Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de 

Olhão sobre a qualidade do ar ambiente engloba a identificação das fontes geradoras de poluentes 

atmosféricos associadas às várias fases de projecto (construção, exploração e demolição) e a avaliação 

qualitativa dos respectivos impactes, tendo em consideração a caracterização da situação de referência e 

as condições de dispersão locais. 

Durante a fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção, estima-se que ocorram impactes negativos, directos, prováveis, 

temporários, de magnitude fraca, pouco significativos, reversíveis, imediatos e de âmbito local, na 

qualidade do ar, associados às emissões de poeiras e de gases de combustão, respectivamente pelas 

actividades de transporte e manuseamento de materiais finos ou pulverulentos e pelos veículos de 

transporte de materiais e funcionamento dos equipamentos a utilizar nas actividades construtivas em 

meio terrestre ou durante as operações de dragagem. A elevada variabilidade do rumo dos ventos 

favorece a dispersão dos poluentes nas várias direcções. A situação mais desfavorável corresponderá à 

ocorrência de ventos de Este (meses de Inverno). Nessas circunstâncias, a poluição atmosférica gerada no 

local de estudo tenderá a deslocar-se na direcção do centro urbano de Olhão, área frequentada por 

elevado número de pessoas. A ocorrência de ventos marítimos em direcção à costa levará à dispersão dos 

poluentes atmosféricos potencialmente gerados pelo projecto na direcção da Doca de Pesca de Olhão e 

respectiva Zona Industrial, zona de sensibilidade relativamente reduzida. Estes cenários, ainda que de 

frequência média a reduzida, propiciam a ocorrência de impactes negativos. Tendo em conta a natureza e 

reduzida dimensão do projecto e as características do local de intervenção, nomeadamente, a 

variabilidade do rumo dos ventos e a amplitude do meio natural e rural na envolvente do local de estudo, 

prevê-se que a magnitude e significância destes impactes negativos sejam reduzidas. Não obstante, será 

recomendável adoptar medidas de boas práticas em obra, minimizadoras dos possíveis impactes 

negativos. 

Os impactes negativos sobre a qualidade do ar decorrentes da fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração do projecto estarão 

associados, essencialmente, às operações de manutenção das infra-estruturas portuárias e ao tráfego de 

embarcações e veículos terrestres associados ao funcionamento da área de pesca artesanal. Os impactes 

expectáveis serão, directos e indirectos, certos, pontuais e periódicos, de magnitude fraca, pouco 

significativos, reversíveis e de âmbito local.Adicionalmente, o projecto promove a sua deslocação para um 

local mais periférico da cidade de Olhão, favorecendo a dispersão dos poluentes atmosféricos para o meio 

natural e tendendo a afectar um número potencialmente inferior de receptores. Assim, poderá resultar 
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num impacte positivo, ainda que de pequena magnitude e significância, indirecto e provável, sobre a 

qualidade do ar na proximidade imediata do local onde as embarcações de pesca artesanal estacionam 

actualmente. 

Para a fase de desactivaçãofase de desactivaçãofase de desactivaçãofase de desactivação do projecto, prevêem-se impactes semelhantes aos da fase de construção 

ainda que ainda que de magnitude inferior – negativos, directos, prováveis, temporários, de magnitude 

fraca, de um modo geral pouco significativos, reversíveis, imediatos e de âmbito local. 

 

5.4.2. Gestão de resíduos, abastecimento de água e saneamento 

Durante a fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção será gerada uma multiplicidade de resíduos sólidos, tipicamente associados 

à execução de obras de construção e demolição (operações de dragagem, movimentação de terras, 

remoção de infra-estruturas e funcionamento do estaleiro). Não obstante, dada a disponibilidade de 

operadores licenciados para gestão de resíduos e a natureza e dimensão da obra, admitindo que as 

medidas de minimização propostas são observadas, estão criadas condições para que os impactes 

temporários da fase de construção sejam tendencialmente nulos. Para que a produção de efluentes 

domésticos não gere impactes ambientais negativos, deverão ser adoptadas as medidas preventivas de 

controlo da poluição propostas no Capítulo 6. 

Durante a fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração, os resíduos previstos têm como proveniência actividades ligadas à pesca 

artesanal (limpeza, manutenção e reparação das embarcações e funcionamento das unidades de apoio) e 

as operações de dragagem para manutenção da bacia de abrigo; a este material, aplica-se o que foi 

referido para a fase de construção. Espera-se que a generalidade dos resíduos produzidos em resultado 

das actividades ligadas à pesca artesanal constitua resíduos domésticos ou equiparados. No entanto, 

prevê-se também a geração de óleos usados e outros resíduos perigosos, ainda que em menor 

quantidade. Dada a disponibilidade de operadores licenciados para a gestão de resíduos e a reduzida 

dimensão do projecto e caso o Plano de Gestão Integrada de Resíduos no Porto de Pesca de Olhão seja 

integralmente implementado, espera-se que os impactes da gestão dos resíduos sejam tendencialmente 

nulos. De acordo com as informações fornecidas pelos serviços públicos, a rede pública de distribuição de 

água potável possui, actualmente, condições de caudal e pressão suficientes para garantir o 

abastecimento de água a toda a zona portuária. Uma vez que está garantida a satisfação das necessidades 

resultantes da implementação do projecto sem comprometer a satisfação das necessidades dos restantes 

utentes da rede, não são expectáveis impactes negativos a nível de abastecimento de água. A nível de 

saneamento, o sistema de drenagem da área de pesca artesanal será do tipo separativo. As águas 

residuais domésticas serão encaminhadas para a ETAR Nascente de Olhão, passando por uma estação 
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elevatória a construir junto à portaria do Porto de Pesca de Olhão. Assim, considera-se que a drenagem e 

tratamento das águas residuais geradas pelo projecto foram devidamente acauteladas, não sendo 

expectáveis impactes negativos durante a fase de exploração, caso se faça uma gestão adequada de 

resíduos, nomeadamente dos óleos usados, uma vez que as águas pluviais são directamente 

descarregadas para a Ria Formosa. 

Quanto à fase de desactivaçãofase de desactivaçãofase de desactivaçãofase de desactivação, a cessação das actividades marítimas associadas à exploração do 

projecto, constituirá um factor de risco de libertação de substâncias poluentes para o meio aquático caso 

se verifique o abandonado ou desmantelamento de embarcações ou equipamento no local. Admitindo a 

adopção de boas práticas de gestão de resíduos, este impacte considera-se negativo, embora 

tendencialmente nulo e temporário. 

 

5.4.3. Ambiente sonoro 

Analisando o levantamento fotográfico da envolvente da área de estudo actual e a Planta de síntese de 

ordenamento do Plano Director Municipal de Olhão, verifica-se que os receptores de natureza não 

industrial, existentes ou previstos, mais próximos da área de intervenção e, logo, mais expostos à 

influência directainfluência directainfluência directainfluência directa do ruído gerado no local de estudo, se localizam a uma distância superior a 250 m. Estes 

receptores correspondem a edifícios de serviços (frente urbana voltada para a doca de pesca), 

apresentando uma sensibilidade variável ao ruído (média a elevada nos escritórios e centros de estudo, 

reduzida nas oficinas) e criando um efeito de barreira acústica que resguarda os edifícios residenciais, 

mais recuados. 

Quanto à área de influência influência influência influência indirectaindirectaindirectaindirecta do projecto por acção do tráfego rodoviário eventualmente gerado, 

julga-se que o acesso à zona de obra será efectuado da seguinte forma: via de acesso local à área de 

pesca artesanal projectada; pequeno troço da Rua dos Operários Conserveiros na Zona Industrial de 

Olhão; troço de ligação da rotunda da EN125 à Rua dos Operários Conserveiros, com passagem superior 

sobre a linha-férrea. Na via de acesso local à área de pesca artesanal e no pequeno troço considerado da 

Rua dos Operários Conserveiros não existem edifícios residenciais. Os receptores sensíveis existentes na 

envolvente das principais vias de acesso à obra referidas, situados a maior proximidade da área de 

intervenção (cerca de 600 m), correspondem a habitações localizadas numa rua secundária que entronca 

na via de ligação da EN125 à Zona Industrial do Porto de Pesca. 

As amostragens do ambiente sonoro realizadas do lado Oeste da embocadura do Porto de Pesca e no 

troço de ligação da EN125 à zona industrial de Olhão, em Janeiro de 2008, apontam para uma situação de 
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incumprimento actual dos limites de exposição máxima para zonas mistas (Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)) 

em resultado das actividades portuárias e/ou do tráfego existente. A existência de níveis sonoros actuais 

elevados nos locais referidos recomenda a adopção de medidas de boas práticas em obra, de forma a 

minimizar possíveis impactes negativos cumulativos. 

Os impactes expectáveis durante a fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção do projecto são os seguintes: 

• ruído gerado em obra – o impacte sobre o ambiente sonoro classifica-se como negativo, de 

magnitude reduzida a média (≤ 57 dB(A), a 250 m), directo, certo, temporário, reversível, 

imediato, de âmbito local e pouco significativo a significativo (considerando, por um lado, o 

incumprimento dos limites de exposição máxima para zonas mistas que se verifica 

actualmente do lado Oeste da embocadura do porto e junto ao acesso à EN125, e por outro, 

a possibilidade de o ruído gerado na obra ultrapassar o critério de incomodidade 

ocasionalmente); 

• ruído proveniente do tráfego associado à obra – tendo em conta as reduzidas dimensões do 

projecto e o possível reaproveitamento dos dragados em obra, prevê-se que o acréscimo do 

volume de tráfego gerado seja pouco significativo face ao elevado volume de tráfego 

existente; assim, os impactes classificam-se como negativos, indirectos, certos, temporários 

(e intermitentes durante o dia), reversíveis, imediatos, de âmbito local, de magnitude 

reduzida a média (tendo em conta, por um lado, a elevação instantânea dos níveis de ruído 

e, por outro, o número reduzido de receptores sensíveis expostos) e pouco significativos 

(dada a situação existente de incumprimento do critério de exposição máxima para zonas 

mistas). 

Os impactes expectáveis durante a fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração do projecto são os seguintes: 

• operações de dragagem – os impactes das operações de dragagem sobre o ambiente sonoro 

consideram-se negativos, directos, certos, cíclicos (ainda com periodicidade desconhecida), 

reversíveis, imediatos e de âmbito local, de magnitude reduzida a média (tendo em conta por 

um lado a elevação instantânea dos níveis de ruído e, por outro, o número reduzido de 

receptores sensíveis expostos) e pouco significativos a significativos (dada a situação 

existente de incumprimento do critério de exposição máxima para zonas mistas, por um lado, 

e, por outro, a possibilidade de contribuir para o incumprimento ocasional do critério de 

incomodidade); 

• operações relacionadas com a pesca artesanal – a exploração do projecto potencia um 

crescimento do volume de tráfego marítimo ou rodoviário, gerando um impacte negativo 
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permanente, directo e indirecto; no entanto, o aumento não deverá ser significativo uma vez 

que o núcleo de pesca artesanal de Olhão já existe a poente da embocadura do Porto de 

Pesca de Olhão; aAdicionalmente, a implementação do projecto permite deslocar actividades 

existentes, e respectivo tráfego associado, para um local mais distante do centro urbano; 

assim, é possível que a exploração do projecto contribua para uma ligeira redução dos níveis 

sonoros junto da frente urbana próxima ao Porto Recreativo de Olhão, produzindo um 

impacte positivo indirecto sobre o ambiente sonoro junto ao local em que o núcleo de pesca 

se situa actualmente; tal impacte considera-se provável, permanente, reversível, de 

magnitude reduzida (tendo em conta a dimensão relativamente pequena do projecto) e 

pouco significativo (uma vez que tal impacte não deve ter interferência com a situação face 

aos valores limite estabelecidos para áreas com características de zona mista). 

Durante a fase de desactivaçãofase de desactivaçãofase de desactivaçãofase de desactivação, são aplicáveis as considerações tecidas relativamente aos impactes da 

fase de construção, ainda que a magnitude e significância expectáveis sejam inferiores. 

 

5.5. Ecologia, flora e fauna 

No presente capítulo são identificados e avaliados os impactes decorrentes da implementação do projecto 

em análise sobre a componente ecológica da área de estudo. A identificação e avaliação dos impactes 

baseiam-se na situação de referência anteriormente caracterizada e no conhecimento existente sobre as 

acções previstas nas várias fases do projecto. 

Estas fases comportam impactes diferenciados sobre a componente ecológica da área de estudo, pelo que 

a avaliação de impactes que se segue é apresentada de forma discriminada para as fases de construção, 

exploração e desactivação do projecto. 

A área de inserção do projecto integra-se na área do Parque Natural da Ria FormosaParque Natural da Ria FormosaParque Natural da Ria FormosaParque Natural da Ria Formosa, Sítio “Ria Sítio “Ria Sítio “Ria Sítio “Ria 

Formosa/Castro Marim” Formosa/Castro Marim” Formosa/Castro Marim” Formosa/Castro Marim” e Zona de Protecção EspecialZona de Protecção EspecialZona de Protecção EspecialZona de Protecção Especial, sendo as duas últimas parte integrante da Rede 

Natura 2000. Não obstante, os principais macro-habitats identificados na área de estudo são, desde há 

longos anos, alvo de intensa pressão antrópica, de que decorre o seu actual estado de conservação 

mediano a desfavorável, facto que condiciona a significância dos impactes seguidamente identificados. 
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5.5.1. Fase de construção 

Na fase de construção, tendo em conta as características do projecto, prevê-se que as principais acções 

susceptíveis de gerar impactes sobre a componente ecológica – habitats, flora e fauna – da área de estudo 

incluam: 

• obras de construção civil, mobilização de terras, construção e montagem de infra-estruturas 

terrestres e aquáticas; 

• implantação de estaleiros de apoio à obra e respectivo funcionamento; 

• circulação de pessoas e máquinas de e para a obra; 

• realização de dragagens e deposição do material dragado. 

O desenvolvimento destas acções deverá ser planeado, particularmente no que toca à realização das 

dragagens e deposição dos dragados, já que o principal habitat a ser intervencionado nestes casos 

constitui-se como um habitat prioritário – Ria. 

Os principais impactes expectáveis durante a fase de construção incluem-se fundamentalmente em três 

grupos: 

• destruição de habitats; 

• contaminação de habitats; 

• perturbação das comunidades faunísticas. 

Destruição de habitats 

A instalação dos estaleiros de apoio à obra e a preparação dos terrenos para construção dos diversos 

edifícios e arruamentos envolvem acções de desmatação, com consequente destruição de habitats e 

vegetação. 

Tendo em conta que as áreas que sofrerão intervenção em sequência da instalação dos estaleiros 

constituem os habitats de menor valor ecológico – áreas artificializadas e vegetação ruderal e exóticaáreas artificializadas e vegetação ruderal e exóticaáreas artificializadas e vegetação ruderal e exóticaáreas artificializadas e vegetação ruderal e exótica – 

nestes casos, o impacte considera-se negativo, certo, directo, irreversível, de magnitude elevada mas 

pouco significativo. 

No habitat aquáticohabitat aquáticohabitat aquáticohabitat aquático, de acordo com as informações de projecto, as principais acções susceptíveis de gerar 

impactes são a instalação dos equipamentos flutuantes, a realização de dragagens e a eventual imsersão 

do material dragado. Mesmo tendo em consideração a natureza do habitat afectado – Ria, classificado 

como habitat prioritáriohabitat prioritáriohabitat prioritáriohabitat prioritário, prevê-se que os impactes advenientes destas acções sejam negativos, certos, 
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directos, irreversíveis, de fraca magnitude e pouco significativos a significativos – no caso das operações 

de dragagem e eventual imersão dos dragados, em virtude da potencial afectação produzida sobre as 

comunidades aquáticas (macrofauna bentónica e ictiofauna), mesmo tendo em consideração o expectável 

grau de alteração actual deste habitat (uma vez que segundo a informação do IPIMAR, o local proposto 

para a imersão de sedimentos já terá sido indicado anteriormente para a deposição de material dragado). 

Contaminação de habitats 

O conjunto das actividades previstas na fase de construção, envolvendo a movimentação de terras e de 

maquinaria diversa, poderá provocar emissão e deposição de poeiras e terras sobre os diversos habitats. 

No meio aquático, o depósito acidental de terras e deposição das referidas poeiras, poderá introduzir 

alterações na qualidade da água, aumentando a turbidez, com redução da penetração da luz solar na 

coluna de água e consequente redução da produtividade primária, afectando as comunidades biológicas. 

Todavia, uma vez que o projecto contempla a eliminação dos habitats terrestres actuais, e tendo em conta 

que o meio envolvente terrestre não é mais do que uma extensão dos habitats da área de estudo, 

particularmente, áreas artificializadas, os impactes decorrentes poderão classificar-se como negativos, 

directos, prováveis, reversíveis e de reduzida magnitude e significância, sendo classificados da mesma 

forma no que toca ao meio aquático, dado o grau de perturbação actualmente existente sobre o mesmo. 

A par da contaminação descrita, poderão ainda ocorrer outras formas de contaminação química, por 

derrame acidental de substâncias utilizadas na obra, como óleos e lubrificantes, combustíveis, 

decapantes, entre outros, que poderão afectar as comunidades florísticas e faunísticas. Deste modo 

deverá ser assegurada a implementação de algumas boas práticas, podendo envolver, por exemplo, a 

delimitação de áreas de segurança em redor da Ria, naturalmente o habitat mais susceptível, permitindo, 

desta forma, reduzir a probabilidade de ocorrência destas eventualidades. Deste modo, considera-se este 

impacte como sendo negativo, directo, mas improvável, reversível ou irreversível, sendo a sua magnitude 

e significância variáveis em função da natureza e quantidade do(s) produto(s) derramado(s) bem como 

dos habitats atingidos. 

Sublinhe-se ainda a possibilidade de ocorrência de contaminação aquática por ressuspensão de metais 

pesados potencialmente presentes, associados aos sedimentos, em sequência das operações de 

dragagem e imersão dos dragados. A remobilização de contaminantes na coluna de água poderá acarretar 

impactes muito significativos sobre o meio, uma vez que é facilmente bioacumulado pelos organismos 

vivos, persistindo na cadeia trófica. Este impacte será no entanto de improvável ocorrência, tendo em 

conta a informação analisada no EIA relativamente às características dos sedimentos. No entanto, caso se 

venha a constatar que parte do material a dragar pertence a classes superiores de contaminação, o 
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impacte negativo das operações de dragagem em termos de contaminação dos habitats poderá ser 

irreversível, permanente, de magnitude média e elevada significância. 

Perturbação das comunidades faunísticas 

As actividades a desenvolver durante a fase de construção gerarão um efeito de perturbação sobre a fauna 

existente no local da obra e sua envolvente. Tendo em conta o reduzido valor ecológico da maior parte da 

área de projecto na componente terrestre (correspondente a áreas artificializadas e de vegetação ruderal e 

exótica), é de esperar que este efeito possa ser particularmente relevante apenas junto das comunidades 

aquáticas. 

Tendo em conta o elenco faunístico da área em estudo, espera-se que a perturbação seja mais relevante 

sobre a macrofauna bentónica e ictiofauna, e mais indirectamente, sobre a avifauna aquática. A 

significância deste impacte decorrerá da disponibilidade ou não de habitats semelhantes aos afectados na 

sua envolvente. Dada a continuidade deste habitat para além da área de implementação, a perturbação 

decorrente das acções de projecto sobre as comunidades de macrofauna bentónica, ictiofauna e avifauna 

aquática deverão traduzir-se em impactes negativos, directos, certos, reversíveis e de reduzida magnitude 

e significância. 

Relativamente às dragagens edragagens edragagens edragagens e à potencialà potencialà potencialà potencial imersão dimersão dimersão dimersão do material a dragaro material a dragaro material a dragaro material a dragar, o aumento da carga sólida em 

suspensão na coluna de água tem um efeito de diminuição da luz solar, afectando temporariamente as 

comunidades aquáticas, em particular as comunidades planctónicas, que são a base da alimentação de 

outras espécies, nomeadamente espécies piscícolas de grande valor comercial. O aumento do material em 

suspensão na coluna de água afectará também os organismos filtradores, conduzindo à redução da 

eficiência do processo de alimentação, podendo levar à sua morte por colmatação das brânquias. Os 

impactes decorrentes serão negativos, temporários, mas de reduzidas magnitude e significância. O facto 

de o efeito da deriva ser bastante fraco na plataforma algarvia, contribui para que a dispersão da pluma de 

turbidez seja previsivelmente reduzida, pelo que esta deverá circunscrever-se aos locais de dragagem e 

posteriormente de depósito. Neste sentido, não são esperadas afectações significativas sobre o meio 

pelágico. 

Importa ainda mencionar a afectação potencial de bancos de bivalves no decorrer das acções de 

deposição dos dragados. Na costa algarvia, as comunidades de bivalves ocupam preferencialmente zonas 

de profundidade nunca superior a 12 metros, pelo que    independentemente da área de deposição do 

material dragado, a partir da batimétrica 100 m, não são esperadas afectações significativas nem impactes 

de magnitude e significância relevantes sobre estas espécies bentónicas. Ressalva-se, no entanto, a 
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potencial afectação de bancos de pesca e moluscos, factores que terão sido considerados pelo IPIMAR na 

indicação do potencial local de imersão. 

 

5.5.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração do projecto, os principais impactes expectáveis decorrerão da utilização das infrautilização das infrautilização das infrautilização das infra----

estruturas edificadas estruturas edificadas estruturas edificadas estruturas edificadas (armazéns de aprestos, balneários, sanitários) e do tráfego de embarcaçõetráfego de embarcaçõetráfego de embarcaçõetráfego de embarcaçõessss. 

Utilização das infra-estruturas edificadas 

O aumento dos níveis de ruído e a intensificação da presença e circulação humanas no local, serão 

factores associados ao funcionamento e utilização das infra-estruturas construídas, que causarão 

perturbação sobperturbação sobperturbação sobperturbação sobre a faunare a faunare a faunare a fauna, com possível afugentamento de algumas espécies. Este impacte será mais 

relevante no caso da avifauna e das espécies de quirópteros existentes na área em estudo. No caso destas 

últimas, acresce a provável eliminação, durante a fase de exploração (senão já na anterior, de construção), 

de actuais locais caça. À semelhança do descrito para a fase de construção, a significância deste impacte 

dependerá da disponibilidade de habitats semelhantes aos afectados na envolvente da área de 

intervenção. Tendo em conta essa disponibilidade, considera-se também aqui que a perturbação sobre a 

fauna bem como o eventual afugentamento de algumas espécies da área de projecto não provocará 

consequências graves sobre os indivíduos em causa, que poderão sempre encontrar habitats idênticos em 

áreas próximas. Este impacte será assim negativo, directo, certo mas de reduzida magnitude e 

significância. 

O funcionamento das áreas de reparação e manutenção de embarcações poderá ocasionar a libertação 

para o meio de poluentes (óleos, combustíveis), nomeadamente hidrocarbonetos, que poderão provocar 

contaminação de habitatscontaminação de habitatscontaminação de habitatscontaminação de habitats, com potencial afectação das cadeias tróficas. Contudo, o rigoroso e completo 

tratamento dos efluentes resultantes desta actividade, bem como das restantes actividades, e a adopção 

de procedimentos de segurança que evitem os derrames acidentais, reduzirão significativamente a 

probabilidade de ocorrência deste impacte, que poderá ser classificado como negativo, directo, mas 

improvável, e reversível a irreversível, sendo a sua magnitude e significância variáveis em função da 

natureza e quantidade do(s) produto(s) derramado(s) bem como dos habitats atingidos. 

Tráfego de embarcações 

Na fase de exploração do projecto prevê-se uma intensificação da presença e tráfego de embarcações, na 

área de intervenção. No entanto, este aumento é muito localizado, uma vez que a área de estacionamento 
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de embarcações de pesca artesanal a deslocalizar se situa, actualmente, a grande proximidade da área de 

intervenção, no lado Oeste da embocadura do Porto de Pesca. Desta forma, poderão ocorrer impactes 

muito localizados ao nível da Ria e das comunidades biológicas por ela suportadas, nomeadamente 

macrofauna bentónica, ictiofauna e avifauna aquática. 

A perturbação da faunaperturbação da faunaperturbação da faunaperturbação da fauna existente em sequência do aumento localizado da presença e circulação de 

embarcações, na área restrita de implantação do projecto, traduz-se em impactes negativos, certos, 

directos/indirectos, reversíveis, de reduzida magnitude e significância de afectação local restrita. 

A    emissão de poluentesemissão de poluentesemissão de poluentesemissão de poluentes para a Ria, decorrentes do tráfego de embarcações (combustíveis, óleos) 

acarretará impactes de natureza negativa, directa, certa, irreversível, de reduzida magnitude e pouco 

significativa a significativa, dependendo da magnitude do aumento do tráfego marítimo face à situação 

actual de referência. Deverá ainda sublinhar-se que a contaminação do meio não se restringe à área de 

estacionamento de embarcações existente, mas a toda a sua envolvente.  

 

5.5.3. Fase de desactivação 

Os impactes decorrentes da eventual desactivação do presente projecto serão determinados pelas obras 

necessárias para o efeito e serão idênticos, embora de menor magnitude e significância, aos previstos 

para a fase de construção. 

Numa fase posterior, terminado o efeito dos impactes negativos decorrentes da fase de exploração, poder-

se-á verificar um avanço lento e gradual dos habitats envolventes sobre a área desactivada, o que 

constituiria um impacte positivo, provável, indirecto, mas de magnitude e significância reduzidas, dada a 

provável natureza ruderal dos novos habitats surgidos. 

 

5.5.4. Síntese 

Das várias intervenções previstas para a execução do projecto em estudo prevê-se que sejam as acções de 

dragagem a adquirir particular significância na destruição do habitat aquático da área de implementação 

do projecto. Acresce ainda uma eventual contaminação dos habitats, decorrente quer do derramamento 

acidental de substâncias utilizadas na obra, aquando da fase de construção. A significância destes 

impactes será variável de acordo com a composição e quantidade dos contaminantes emitidos, devendo-

se sempre ter em consideração que tal contaminação não será restringida à área de projecto, mas também 
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à sua envolvência, dada a continuidade do meio aquático, agravando os seus efeitos sobre os habitats, 

flora e fauna associados. 

 

5.6. Uso do solo e ordenamento do território 

A avaliação dos impactes do projecto de execução da Área de Expansão da Pesca Artesanal do Porto de 

Pesca Artesanal sobre o descritor Uso do solo e ordenamento do território pretende determinar em que 

medida a sua implementação é consentânea com os instrumentos de ordenamento do território aplicáveis 

em vigor, incluindo planos de gestão territorial e legislação que institui servidões e restrições de utilidade 

pública. 

 

5.6.1. Fase de construção 

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 estudo em resultado de planos de 

gestão territorial ou outra legislação aplicável, particularmente na área molhada da área de intervenção. 

De acordo com a análise apresentada no ponto 4.6.4. o projecto poderá ter impactes nas seguintes 

restrições e servidõesrestrições e servidõesrestrições e servidõesrestrições e servidões: 

• Domínio público hídrico; 

• Rede Natura 2000: 

• ZPE da Ria Formosa; 

• ZEC Ria Formosa / Castro Marim. 

No que respeita ao Domínio Público Hídrico, as intervenções de desassoreamento são consideradas 

intervenções de extracção de inertes. A extracção de inertes em águas públicas só é permitida nos casos 

assinalados no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio (n.º 3, artigo 77.º), entre os quais se incluem as 

extracções necessárias à criação ou manutenção de condições de navegação em segurança e da 

operacionalidade do porto, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 38.º do referido diploma. A 

extracção periódica de inertes, destinada a assegurar as condições de navegabilidade e acessibilidade a 

portos comerciais, de pesca, marinas, cais de acostagem ou outras infra-estruturas de apoio à navegação, 

deverá ser executada de acordo com planos de desassoreamento, aprovados pela administração da região 

hidrográfica, que definem, entre outros, a periodicidade das intervenções, os volumes de inertes a retirar, 
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a caracterização física, química e biológica do material a dragar, locais de deposição e medidas de 

minimização de impactes e identificação e forma de implementação de mecanismos de controlo dos 

volumes dragados (Decreto-Lei n.º 226-A/2007, artigo 77.º, n.º 6). Caso se confirme a imersão de 

dragados no local proposto, esta deverá obedecer ao disposto no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de 

Maio (artigos 60.º e 61.º), nomeadamente: 

• a operação de imersão não pode interferir com a navegação, a pesca, o recreio, a extracção 

de minerais, a dessalinização, as áreas de especial importância científica e outros usos 

legítimos do mar; 

• a operação de imersão não pode interferir com os períodos de maior vulnerabilidade para as 

espécies migradoras, épocas de defeso, época balnear e outras épocas do ano com 

importância para a sustentabilidade dos recursos vivos. 

Note-se que a imersão de dragados resultantes da manutenção das condições de acessibilidade e 

operação nos portos está sujeita à apreciação do IPTM e posterior comunicação à ARH competente de 

todo o planeamento e monitorização (artigo 61, n.º 5).  

Admitindo que as dragagens a realizar são devidamente contempladas no plano de desassoreamento dos 

portos de Olhão, sendo este aprovado pela administração da região hidrográfica e que a imersão de 

sedimentos será comunicada à ARH competente de todo o planeamento e monitorização, a afectação 

desta condicionante corresponde a um impacte nulo. 

Uma vez que o projecto incide sobre área que integra o Parque Natural da Ria Formosa, é aplicável o 

regime de licenciamento previsto no Decreto-Lei n.º 373/87, de 9 de Dezembro, diploma que cria esta área 

protegida. Os pedidos de autorização ao abrigo do n.º 7 do artigo 9.º do referido diploma são 

obrigatoriamente instruídos por estudos de impacte ambiental, sempre que os projectos sujeitos a 

licenciamento digam respeito às actividades indicadas no n.º 1 do artigo 10.º, das quais se incluem os 

portos. Considera-se, assim, que o presente EIA dá cumprimento a esta disposição legal, bem como ao 

artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 49/2005, que altera e republica o Decreto-Lei n.º 140/99, relativo a avaliação 

de impacte ambiental de projectos não relacionados com a gestão de ZEP e ZEC. Deste modo, os impactes 

consideram-se nulos (uma vez que a implementação do projecto é compatível com a prossecução dos 

objectivos que presidiram à definição das referidas áreas com interesse para a conservação da natureza) a 

a negativos, pouco significativos, face à provável afectação dos recursos naturais na fase de construção, 

que se espera de fraca magnitude, em função da reduzida dimensão da área a afectar. 
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5.6.2. Fase de exploração 

Tal como referido no ponto 4.6.3, a fracção da área de estudo situada sobre área molhadafracção da área de estudo situada sobre área molhadafracção da área de estudo situada sobre área molhadafracção da área de estudo situada sobre área molhada, na margem 

Norte do canal de Marim, está classificada da seguinte forma pelos instrumentos de ordenamento do 

território aplicáveis: 

• zonas de uso limitado dos recursos naturais (Plano de Ordenamento do PNRF) – áreas em 

que a exploração dos recursos não deverá afectar as condições naturais do meio e, 

nomeadamente, a sua produtividade natural (artigo 9.º, n.º 1); nas zonas húmidas são 

permitidas actividades de pesca e apanha de espécies marinhas animais de acordo com a 

legislação vigente para as referidas actividades; nestas zonas é proibida a instalação de 

qualquer tipo de construção, infra-estrutura ou equipamento (artigo 9.º, n.º 4); 

• espaço lagunar de uso restrito (POOC Vilamoura – VRSA) – áreas destinadas à conservação 

dos recursos naturais, nas quais não pode ser realizada qualquer exploração dos recursos 

marinhos que afecte as condições naturais do meio, nomeadamente a sua produtividade 

natural; apenas são permitidas actividades de pesca e apanha de espécies marinhas 

animais, de acordo com a legislação vigente para as referidas actividades, estando interdita 

a instalação de qualquer tipo de construção, infra-estrutura ou equipamento (artigo 27.º). 

Considera-se, no entanto, que a implementação do projecto não contraria os objectivos de conservação 

dos recursos naturais que se pretendem atingir através do disposto no artigo 9.º do Plano de 

Ordenamento do PNRF e do artigo 27.º do POOC Vilamoura-VRSA, uma vez que o projecto da Área de 

Expansão da Pesca Artesanal não consiste numa forma de exploração dos recursos naturais per si e não 

deverá afectar as condições naturais do meio existentes, nomeadamente, a sua produtividade natural, 

uma vez que: 

• trata-se de um projecto de pequenas dimensões, em que apenas as estruturas marinhas 

incidem sobre a área classificada como zona de uso limitado de recursos naturais sendo, 

portanto, marginais à classe de espaço em questão, estruturas essas que são todas 

flutuantes, com excepção da rampa de varagem; 

• actualmente existem, na área portuária de Olhão, estruturas marinhas semelhantes às 

previstas pelo projecto, a poucos metros de distância da área de intervenção, 

nomeadamente, os locais para estacionamento em flutuação das embarcações de pesca 

artesanal, inserindo-se essas estruturas, bem como o porto de recreio de Olhão, no Parque 

Natural da Ria Formosa; 
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• o projecto não cria novas formas de uso do território, nem tão pouco novas formas de 

exploração dos recursos naturais, quer no local de intervenção quer na envolvente. 

Simplesmente, desloca as embarcações de pesca artesanal que actualmente estacionam do 

lado Oeste da embocadura do Porto de Pesca para o lado Este da embocadura, de forma a 

permitir ordenar as actividades portuárias e melhorar a sua operacionalidade; de facto, a 

planta de síntese do POOC Vilamoura-VRSA assinala, na proximidade da área de estudo, o 

núcleo de pesca artesanal a Oeste da embocadura do Porto de Pesca de Olhão; uma vez que 

local onde o núcleo de pesca artesanal está assinalado na planta de síntese do POOC 

também está inserido no espaço lagunar de uso restrito, está implícito que esta utilização do 

espaço ou ocupação do território foi considerada compatível com os objectivos que presidem 

à definição dessa mesma classe de espaço.  

Considera-se que a implementação do projecto de execução da Área de Pesca Artesanal é compatível com 

o POOC Vilamoura-VRSA e com o Plano de Ordenamento do PNRF, por não contrariar a essência e a 

prossecução dos objectivos preconizados nos referidos planos. 

O uso do solo previsto para a faixa terrestrefaixa terrestrefaixa terrestrefaixa terrestre da área de intervenção é também consentâneo com as 

disposições dos planos de gestão territorial aplicáveis, nomeadamente, o PDM de Olhão, o POOC 

Vilamoura-VRSA e o Plano de Ordenamento do PNRF, em que esta área é reconhecida como área de 

jurisdição portuária ou área de equipamento, serviços e infra-estruturas do Porto de Pesca de Olhão. 

O Projecto de Execução da Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de Olhão vai ainda de encontro 

às orientações do PROT Algarve para o sector das pescas, no sentido de melhorar as infra-estruturas 

terrestres de apoio à pesca e de dotar os portos de pesca de espaços e equipamentos de apoio aos 

estabelecimentos das culturas marinhas e de armazéns de aprestos. 

Deste modo, considera-se que a implementação do projecto, ao contribuir para o ordenamento das 

actividades piscatórias no Porto de Olhão e permitir a concretização no terreno das disposições de planos 

de ordenamento territorial de âmbito local, regional e nacional, tem um impacte positivo, certo, 

permanente, reversível e significativo sobre o ordenamento do território. 
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5.6.3. Fase de desactivação 

Com a cessação das actividades de dragagem, não se prevê a afectação do uso do solo ou classes de 

espaço, pelo que os impactes no ordenamento do território associados à fase de desactivação serão 

nulos. 

 

5.6.4. Síntese 

Na fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção, os impactes do projecto no ordenamento do território estão relacionados 

sobretudo com a afectação física das servidões e restrições de utilidade pública: 

• os impactes no Domínio Público Hídrico foram considerados nulos, tendo em conta que, em 

consonância com a legislação vigente, as dragagens a realizar são devidamente 

contempladas no plano de desassoreamento dos portos de Olhão, e este aprovado pela 

administração da região hidrográfica e assumindo ainda que a imersão de sedimentos será 

comunicada à ARH competente; 

• os impactes nas áreas com interesse para a conservação da natureza (Rede Natura 2000, ZPE 

da Ria Formosa e ZEC Ria Formosa / Castro Marim) foram avaliados como negativos, pouco 

significativos, face à provável afectação dos recursos naturais na fase de construção, que se 

espera de fraca magnitude, em função da reduzida dimensão da área a afectar. 

Na fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração, a fracção do projecto sobre área molhada intersectará uma área classificada como 

“zona de uso limitado dos recursos naturais” pelo Plano de Ordenamento do PNRF e de “espaço lagunar 

de uso restrito” pelo POOC Vilamoura-VRSA. Considera-se, no entanto, que a implementação do projecto 

não contraria os objectivos de conservação dos recursos naturais que se pretendem atingir através do 

disposto nos referidos planos. O uso do solo previsto para a faixa terrestre da área de intervenção é 

também consentâneo com as disposições do PDM de Olhão, do POOC Vilamoura-VRSA e do POPNRF, em 

que esta área é reconhecida como área de jurisdição portuária ou área de equipamento, serviços e infra-

estruturas do Porto de Pesca de Olhão. Finalmente, o projecto vai de encontro às orientações do PROT 

Algarve para o sector das pescas, no sentido de melhorar as infra-estruturas terrestres de apoio à pesca e 

de dotar os portos de pesca de espaços e equipamentos de apoio aos estabelecimentos das culturas 

marinhas e de armazéns de aprestos. Perante o exposto, os impactes do projecto no ordenamento do 

território foram considerados nesta fase positivos, certos, permanentes e significativos. 
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5.7. Paisagem 

A implementação das acções definidas pelo projecto da área de expansão da pesca artesanal no Porto de 

Olhão, faz prever a ocorrência de alguns impactes na paisagem, relacionadas com o uso e a morfologia da 

área em estudo, que potencialmente terão reflexos na sua qualidade cénica e na forma como será 

apreendida. 

Avaliando preliminarmente as acções projectuais definidas, constata-se que estas abrangerão 

essencialmente a unidade de paisagem correspondente à zona portuáriazona portuáriazona portuáriazona portuária, adjacente ao porto de pesca de 

Olhão, e a unidade relativa ao    canal/riacanal/riacanal/riacanal/ria navegável. 

Seguidamente apresenta-se a identificação e avaliação dos impactes previstos durante as fases de 

construção, exploração e eventual desactivação do projecto. 

 

5.7.1. Fase de construção 

Durante a fase de construção deverão efectivar-se alterações na paisagem relacionadas com as acções a 

executar para a implantação do projecto proposto, prevendo-se a transformação da maioria da área de 

estudo. Neste contexto, seguidamente abordam-se as principais intervenções a desenvolver na fase de 

construção, susceptíveis de provocar impactes na paisagem, nomeadamente:  

• implantação e funcionamento do estaleiro de apoio à obra; 

• preparação do terreno e terraplenagens gerais; 

• execução de dragagens e deposição dos dragados; 

• construções de infra-estruturas, equipamentos e edificações; 

Instalação e funcionamento do estaleiro em obra 

A implantação e funcionamento do estaleiro implicará a definição de uma zona específica, devidamente 

desmatada e regularizada, no interior da área de projecto ou na sua envolvente directa, usada para apoio 

à obra e depósito de materiais diversos. Prevê-se a ocorrência de impactes, sobretudo visuais, 

relacionados com: 

• a intrusão visual da estruturas construídas associadas ao estaleiro, contribuindo para a 

degradação da paisagem durante a fase de obra; 

• a movimentação diária de veículos pesados e ligeiros; 
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• a deposição de materiais diversos e a movimentação de máquinas associada ao estaleiro. 

A sua implantação deverá afectar uma área terrestre já impermeabilizada e com menor valor cénico e 

paisagístico, evitando-se a afectação de zonas naturalizadas. Neste sentido, considera-se que ocorrerão 

impactes negativos, pouco significativos, directos, locais e de magnitude reduzida. Apesar do carácter 

temporário, o estaleiro torna-se numa estrutura permanente ao longo da fase de obra, como parte 

integrante da paisagem envolvente e com impactes permanentes até à sua desactivação e recuperação da 

área afectada por ele. 

Preparação do terreno e terraplenagens gerais  

A preparação do terreno incluirá operações de limpeza e remoção de estruturas, depósitos e detritos, e de 

desmatação e decapagem do terreno na área de projecto. A implantação destas acções implicará 

transformações na imagem da paisagem, nomeadamente pela remoção de estruturas, depósitos, detritos 

e pavimentos e pelo arranque de alguns elementos vegetais presentes no interior da área intervencionada. 

Neste contexto, considera-se que os impactes resultantes destas operações serão negativos, directos, de 

âmbito local, magnitude média, permanentes, uma vez que o existente não será reposto após a fase de 

construção, mas pouco significativos, dada a artificialidade da zona intervencionada e da sua envolvente 

terrestre. O armazenamento temporário das terras provenientes da decapagem do terreno poderão ainda 

provocar uma alteração provisória da área de depósito, até serem reutilizadas ou transportadas para local 

definitivo, causando eventuais impactes visuais negativos pouco significativos e de duração temporária. 

A modelação de terreno resultante da implantação do projecto será pouco relevante em termos 

paisagísticos, consistindo basicamente na regularização do terreno através da execução de terrapleno.  

Execução de dragagens e deposição dos dragados 

As dragagens a efectuar correspondem basicamente a uma regularização dos fundos da área do plano de 

água afectada. Não se esperam grandes alterações na paisagem por efeito das dragagens, uma vez que as 

áreas a dragar se encontram submersas, apenas a presença de dragas no local durante a execução das 

operações provocará impactes visuais. A eventual necessidade de depósito provisório dos sedimentos 

dragados (cerca de 15 000m3) poderá no entanto implicar potenciais impactes sobre a envolvente, pelo 

que se deverá encontrar uma solução de depósito que minimize a afectação da paisagem. 

Desta forma prevêem-se impactes visuais negativos, directos, de âmbito local, temporários, pouco 

significativos a significativos, consoante o local de depósito dos sedimentos dragados. 
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Caso se confirme a possibilidade de imersão dos dragados no mar, num local situado entre 4,5 e 5 milhas 

da costa, a Sul da Barra de Faro/Olhão, os impactes desta operação na Paisagem serão nulos. 

Construções de infra-estruturas, equipamentos e edificações 

Estas operações estão relacionadas com as implantações das instalações marítimas e terrestres, 

executadas após a preparação do terreno e realizadas as terraplenagens e dragagens necessárias.  

As instalações marítimas incluem a recuperação da retenção marginal e a implantação dos equipamentos 

flutuantes, nomeadamente quebra mares, pontões laterais de distribuição, pontes de acesso, afectando 

essencialmente a unidade de paisagem canal/ria. Por sua vez, as instalações terrestres integram a 

execução das diversas infra-estruturas (redes de fluidos, redes eléctricas e de telecomunicações, rede de 

rega, etc) e a construção de edificações e das restantes estruturas (núcleo de serviços, zona de lavagem 

de aprestos e conjunto de armazéns), incidindo sobre a unidade de paisagem zona portuária, 

especificamente sobre a zona expectante do porto de Olhão. Inclui também a execução da rampa de 

varagem, aumentando a área terrestre artificializada sobre o plano de água, e a execução de zonas 

pavimentadas, implantação de mobiliário, vedações e equipamento urbano/ambiental e realização de 

plantações e sementeiras, definidas no âmbito do projecto de arranjos exteriores. 

Neste contexto, os impactes previstos nesta fase serão sobretudo visuais, relacionados com o carácter 

degradado e de transformação que a paisagem apresentará até ao final da fase de construção, 

particularmente na zona terrestre. Analisando a área abrangida pelo projecto e o seu enquadramento 

envolvente, considera-se que os impactes resultantes destas acções serão negativos, directos, de âmbito 

local e magnitude média, pouco significativos na zona portuária terrestre, completamente artificializada, e 

significativos na unidade de paisagem canal/ria, com um carácter mais naturalizado. O facto destes 

impactes visuais negativos irem decrescendo à medida que as obras forem sendo concluídas e os 

elementos construídos apresentarem um aspecto final, permite que se considerem temporários no que 

respeita às obras a executar e permanentes quanto ao resultado obtido no final da obra. 

 

5.7.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração, as consequências na paisagem serão sobretudo visuais e estarão relacionados com 

a presença e manutenção das novas infra-estruturas e instalações marítimas e terrestres e com eventuais 

operações de dragagem de manutenção. 
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Nesta fase efectiva-se a transformação da imagem da área de projecto, actualmente expectante e com 

evidentes sinais de degradação, por uma área integrada e condizente com a zona portuária adjacente, 

aumentando a área destinada à pesca artesanal do porto de Olhão e acrescentando espaços 

complementares organizados em função das actividades previstas no espaço intervencionado. 

Na implantação do núcleo edificado, não se prevêem impactes visuais significativos, essencialmente pela 

baixa volumetria que apresentarão e por continuarem a possibilitar uma estreita relação visual com o 

plano de água. As actividades abrangidas pelo projecto poderão no entanto provocar consequências ao 

nível da paisagem envolvente, traduzindo um maior fluxo de embarcações e veículos (pela deslocação da 

frota de pesca artesanal existente para esta área), embora não se considerem significativas, uma vez que 

se enquadrarão numa zona portuária já por si bastante movimentada e artificializada.  

Tendo em conta o exposto, considera-se que os impactes previstos apresentarão um carácter permanente 

e um sentido valorativo positivo, pela recuperação da área de projecto e a atribuição de actividades 

articuladas com a restante unidade portuária envolvente. A implantação do projecto irá contribuir para o 

reordenamento da área abrangida, promovendo em paralelo a requalificação ambiental do porto de pesca 

de Olhão. Prevê-se no entanto que estes impactes sejam pouco significativos e de âmbito local, tornando- 

-se nulos a curto prazo, devido à apropriação pelos utentes desta nova imagem associada ao porto de 

pesca. 

Relativamente às operações de manutenção das infra-estruturas e construções existentes, consideram-se 

acções esporádicas de preservação da sua qualidade e consequentemente da qualidade da paisagem, 

provocando impactes nulos. A realização de eventuais dragagens de manutenção terá impactes idênticos 

aos descritos na fase de execução. Os impactes resultantes do depósito dos sedimentos dragados serão 

também idênticos aos identificados naquela fase, embora com menor magnitude caso o volume dos 

materiais seja inferior.  

 

5.7.3. Fase de desactivação 

A fase de desactivação consistirá no desmantelamento de todas as estruturas construídas, com remoção 

das infra-estruturas marítimas e terrestres e cessação das operações de dragagens de manutenção e 

deposição de dragados. Os impactes desencadeados serão negativos, semelhantes aos previstos na fase 

de construção, mas acrescidos no caso de não se reconverter ou recuperar a área para outros fins.  
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5.7.4. Impactes cumulativos 

No caso do projecto em questão ser executado em simultâneo com as restantes intervenções definidas no 

âmbito da requalificação ambiental do porto de pesca de Olhão, poderá desencadear-se um incremento 

significativo de áreas degradadas, aumentando a magnitude dos impactes visuais esperados. No entanto, 

assim que as intervenções forem ficando consolidadas, estes impactes irão decrescendo. 

 

5.7.5. Síntese 

Na fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção, os impactes previstos na paisagem, associados ao projecto da área de expansão 

da pesca artesanal do Porto de Olhão, estão relacionados com as seguintes acções: 

• implantação e funcionamento do estaleiro de apoio à obra (impactes negativos, pouco 

significativos, directos, de âmbito local, magnitude reduzida, de carácter temporário, mas 

permanentes até à desactivação do estaleiro); 

• preparação do terreno e terraplenagens gerais (impactes negativos, directos, de âmbito 

local, magnitude média, permanentes e pouco significativos); 

• execução de dragagens (impactes negativos, directos, de âmbito local, temporários, pouco 

significativos a significativos); 

• construções de infra-estruturas, equipamentos e edificações (impactes negativos, directos, 

âmbito local, magnitude média, pouco significativos a significativos, temporários no que 

respeita às obras a executar e permanentes quanto ao resultado obtido no final da obra). 

Na fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração, esperam-se impactes positivos de carácter permanente, relacionados com a 

transformação da área de intervenção, inserida num conjunto de acções de requalificação ambiental do 

porto de pesca de Olhão. Consideram-se, no entanto, pouco significativos, podendo tornar-se nulos pela 

apropriação desta área por parte dos seus utentes. 

 

5.8. Sócio-economia 

Os impactes do projecto de execução da Área de Expansão da Pesca Artesanal de Olhão no que se refere 

na dimensão socioeconómica serão, em geral, pouco significativos, quer na fase de construção (ponto 

5.8.2), quer na fase de exploração (ponto 5.8.3), quer ainda numa eventual fase de desactivação futura 



 

194  Rf_t07070/ 01 EIA do Projecto de Execução da Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de Olhão: 

Relatório Síntese 

 

(ponto 5.8.4) – com excepção da melhoria das condições para a prática da pesca artesanal, onde são 

esperados efeitos positivos significativos. 

 

5.8.1. Fase de construção 

As obras de construção das instalações marítimas terrestres bem como dos arranjos exteriores da Área de 

Expansão da Pesca Artesanal envolverão, certamente, a movimentação de terras e de veículos pesados e 

máquinas. 

No entanto, o terreno de implementação situa-se numa zona portuária vedada, sem ocupação residencial 

e acedida através de uma rede viária que possibilita o acesso directo à EN125, com uma boa segregação 

face ao tráfego urbano local. Apenas poderá ocorrer alguma perturbação do tráfego rodoviário tendo como 

origem ou destino o Porto de Olhão ou a vizinha Zona Industrial mas que não deverá assumir grande 

significado, até pela natureza específica desse tráfego (veículos de mercadorias e/ou comerciais) que não 

é muito distinta da gerada pelas actividades de construção do empreendimento. 

Também ao nível do tráfego portuário poderão ocorrer algumas perturbações mas que não deverão ter 

grande significado, dada a natureza das obras marítimas, que passarão fundamentalmente pela 

montagem de equipamentos flutuantes pré-fabricados. 

Desta forma, os impactes negativos na qualidade de vida das populações e nas condições para o exercício 

das actividades económicas instaladas, associados à emissão de poeiras e poluentes e ao aumento dos 

níveis de ruído, bem como na fluidez e segurança rodoviária e portuária, associados ao movimento de 

veículos pesados, máquinas e embarcações, serão pouco significativos, temporários, reversíveis e de 

magnitude reduzida. Tal não significa que esses impactes não tenham uma natureza determinística (ou 

seja, é certa a sua probabilidade de ocorrência), estando habitualmente associados a qualquer obra de 

construção com características similares. 

Não são ainda conhecidos os volumes de mão-de-obra a mobilizar na fase de construção. Não obstante, 

deverão orçar em algumas dezenas de activos, incluindo profissionais qualificados na montagem dos 

equipamentos específicos que a nova infra-estrutura exigirá, nomeadamente, ao nível das obras 

marítimas. Desta forma, o impacte positivo na criação de emprego a nível local deverá ser pouco 

significativo dado que uma parte da mão-de-obra será especializada e, como tal, importada de outros 

locais ou mesmo regiões. 
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Adicionalmente, os trabalhos de construção apenas poderiam debelar uma ínfima parte do volume de 

desemprego registado para Olhão, que se cifra actualmente em cerca de 1 300 activos, grande parte dos 

quais com profissões associadas ao comércio e aos serviços. De facto, apenas os pedreiros e os serventes 

assumem algum significado entre os desempregados, no que se refere a profissões inseridas na fileira da 

construção civil. 

A construção de uma infra-estrutura como a Área de Expansão da Pesca Artesanal de Olhão gera, 

tipicamente, alguns impactes positivos, indirectos e temporários na sócio-economia local, nomeadamente, 

em termos de aumento da procura pelas actividades económicas da fileira da construção (materiais de 

construção, serralheiros, soldadores, etc.) bem como pelo comércio e restauração. Também aqui são 

esperados impactes pouco significativos, quer pela localização “remota” da infra-estrutura (face a 

actividades económicas de proximidade), quer pela tecnicidade/especificidade de muitas tarefas 

associadas à construção do novo equipamento (cf. indicações anteriores). 

 

5.8.2. Fase de exploração 

O principal efeito da entrada em funcionamento da Área de Expansão da Pesca Artesanal far-se-á sentir ao 

nível das condições, em terra, para o exercício da actividade da pesca artesanal. Neste âmbito, são 

esperados efeitos positivos significativos em termos da segurança das embarcações (dada a bacia de 

abrigo) bem como ao nível das condições de varagem, de estacionamento de embarcações em terra, de 

armazenagem de aprestos e de apoio geral à actividade piscatória (estendal de redes, sanitários, espaços 

de lazer, etc.). 

Outro efeito positivo da nova área passa pela melhoria das condições de operação no Porto de Pesca 

Interior dado que o projecto de execução em avaliação prevê a recuperação da retenção marginal na 

entrada nascente desse porto (localizado no limite poente da área de intervenção). 

Mais remotos serão os efeitos positivos indirectos sobre a produção e a rentabilidade da actividade da 

pesca artesanal, que dependem mais de factores como, por exemplo, a qualidade da água na Ria Formosa, 

e não tanto das condições acolhimento das embarcações e de apoio em terra. Neste âmbito, esperam-se 

impactes pouco significativos e prováveis. 

A nova infra-estrutura gerará também alguns efeitos positivos na qualidade de vida das populações: 

directamente, através da criação de uma zona de lazer (praça com zona verde) na própria área de 
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intervenção (impacte certo); indirectamente, mediante a provável reconversão urbanística da frente 

ribeirinha junto ao Porto de Recreio actualmente ocupada pelos pescadores artesanais. 

Os efeitos negativos que decorrerão do tráfego automóvel gerado pela nova área serão pouco 

significativos dado que o Projecto de Execução prevê um acesso sem saída, convenientemente segregado 

dos acessos às instalações da Docapesca, da estação depuradora de bivalves e da actual ponte-cais. Esse 

projecto prevê uma considerável área de estacionamento dedicado (57 lugares para viaturas ligeiras). 

Em termos de emprego, não se prevêem efeitos significativos dado que está em causa fundamentalmente 

a deslocalização de actividades existentes. No entanto, a longo prazo, melhores condições para a prática 

da pesca artesanal poderão favorecer a captação de mais jovens para o desenvolvimento das artes 

ancestrais da pesca (impacte provável pouco significativo). 

 

5.8.3. Fase de desactivação 

Caso o empreendimento em avaliação venha a ser desactivado, ocorrerão impactes semelhantes aos 

referidos a propósito da fase de construção (cf. ponto 5.8.2) mas com menor magnitude e significado, 

dada a duração mais curta tipicamente associada aos trabalhos de desactivação de infra-estruturas 

similares. 

 

5.8.4. Síntese 

Os impactes negativos gerados na fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção serão pouco significativos, remetendo para alguma 

perturbação na vida das populações e no exercício das actividades económicas decorrente do movimento 

de veículos pesados, máquinas e embarcações. Também os efeitos positivos esperados para essa fase 

(criação temporária de emprego e animação das actividades económicas locais) serão pouco 

significativos. Na fase de desactivação, são esperados efeitos paralelos mas ainda menos significativos. 

Já na fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração são esperados impactes positivos significativos, sobretudo nas condições para o 

exercício da pesca tradicional (acolhimento das embarcações e apoio em terra), mas também da pesca 

“menos tradicional” – dada a intervenção prevista para o molhe nascente do Porto de Pesca Interior. 

Outros efeitos positivos (indirectos) se vislumbram mas de menor significado e com uma natureza 

contingente – sobretudo relacionados com uma melhor fruição do espaço público (frente ribeirinha de 
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Olhão) e com uma maior rentabilidade esperada da actividade da pesca tradicional que as novas 

condições propiciarão. 

 

5.9. Património histórico-cultural 

No presente capítulo procede-se à avaliação dos impactes da implantação do projecto sobre o património 

histórico-cultural inventariado para a área de estudo. Para se atingir a avaliação final da significância de 

impactes no património foram realizadas várias etapas de análise onde se utilizaram diversos critérios 

previamente estabelecidos. Na primeira etapa procedeu-se a uma análise da informação obtida no terreno 

a partir da observação directa. O valor patrimonial é obtido pela ponderação de diversos factores, como a 

conservação, a monumentalidade, a inserção na paisagem e pelo grau de erro que pode ocorrer pelo tipo 

de visibilidade. 

Por fim avalia-se a significância de impacte através da ponderação do potencial científico com a magnitude 

de impacte provocada nas várias fases de projecto, designadamente na fase de construção onde serão 

introduzidos os componentes de projecto ou na fase de exploração em que poderá ser necessário 

proceder a acções de manutenção dos mesmos. A avaliação da significância do impacte é apresentada em 

três níveis: pouco significativo, significativo ou muito significativo. 

Com a avaliação de impactes concluiu-se que estes só deveriam ocorrer em fase de construção devido às 

acções previstas para a implementação do projecto. 

 

5.9.1. 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 eventuais elementos patrimoniais. Genericamente, os 

principais riscos que pendem sobre o património em fase de construção podem ser agrupados de acordo 

com o tipo de afectação: 

• acções com maior grau de afectação – dragagens e escavações; 

• acções de destruição menos agressivas – obras regulares de manutenção/exploração, 

drenagens e obras de preparação de terreno ou de instalação de estaleiro. 
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Na perspectiva do património terrestre a área em estudo não apresenta grande interesse, já que 

corresponde a formações aluvionares contemporâneas. As áreas prospectadas no meio terrestre incluem a 

área portuária actual, que se encontra em grande parte antropizada, preservando-se apenas estreitas 

faixas onde se podem observar uma vegetação rasteira densa e arbórea. 

A verificar-se algum tipo de impacte em meio terrestremeio terrestremeio terrestremeio terrestre, este recairia sobre elementos de interesse 

patrimonial terrestres não identificados na documentação, nem pela observação no terreno levada a cabo 

no âmbito do presente estudo. Em função dos elementos em apreciação avalia-se um impacte nulo, já que 

não se identificou qualquer tipo de património terrestre na área de intervenção. 

Apesar de não se terem identificado quaisquer vestígios à superfície, não invalida a sua presença em 

depósitos mais profundos. Os trabalhos de escavação previstos poderão revelar realidades arqueológicas 

desconhecidas que poderão ser afectadas/destruídas total ou parcialmente com essa acção. De acordo 

com este cenário, poderão ocorrer impactes negativos se se vier a afectar eventuais vestígios preservados 

em profundidade, cuja significância será variável, em função da antiguidade, conservação e originalidade 

do vestígio a descoberto. É neste contexto, que se torna essencial a implementação de um programa de 

acompanhamento arqueológico durante a realização das escavações para as instalações terrestres e 

arranjos exteriores (cf. Ponto 6.10.). 

A presente avaliação ao meio submersomeio submersomeio submersomeio submerso baseia-se exclusivamente na análise bibliográfica e da observação 

a partir do paredão. Neste âmbito, não foram identificados quaisquer vestígios de ordem arqueológica na 

bibliografia para o porto de Olhão, tendo sido apenas possível observar um barco naufragado junto ao cais 

existente (Fotografia 5.9.1, Volume II). 

Embora as evidências histórico-arqueológicas da intensa actividade náutica até ao séc. XVI permitam 

considerar que o local reúne as condições para poderem ocorrer vestígios arqueológicos durante as 

operações de dragagem, na avaliação da probabilidade de afectação de eventual património submerso há 

que ter em conta: 

• por um lado, embora as provas documentais disponíveis não permitam evidenciar esse facto, 

de acordo com informação obtida junto do IPTM, a área de intervenção do projecto terá sido 

dragada no início da década de 1980 à cota -4,00 m(ZH) a -5,00 m(ZH), para utilização do cais 

existente no seu limite Poente como ponte-cais de descarga dos sardinheiros; o 

levantamento topo-hidrográfico dessa época que foi possível obter junto do IPTM data de 

1980 e é anterior às dragagens; o levantamento é apresentado na Figura 5.9.1 (Volume II), 

bem como a área para a qual não foi possível obter registo de ter sido dragada antes a cotas 

inferiores a -2,00 m(ZH) (área obtida com base naquele levantamento e no conhecimento da 
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obra para implantação da protecção marginal existente); também a importância do Porto de 

Pesca de Olhão é consequência e simultaneamente reflexo da intensa actividade pesqueira 

na zona, que ao longo dos anos tem obrigado a acções diversas de manutenção dos fundos 

nos canais de acesso a cotas compatíveis com as embarcações presentes; 

• por outro lado, por razões fisiográficas, sabe-se que o assoreamento na zona é recente (o 

que também é evidenciado pela diferença entre os levantamentos de 1980 e de 2002, 

apresentados respectivamente nas Figuras 5.9.1 e 3.2.2 do Volume II), fruto da intervenção 

na Barra de Faro-Olhão, nos anos 50, que teve como principal consequência um 

estreitamento na Barra da Armona de cerca de 4 km (anos 50) para umas escassas centenas 

de metros (actualidade); de facto, analisando a carta geológica (que toma por base a carta 

militar de 1951), é claramente visível que toda esta zona ribeirinha frente a Olhão estava 

exposta ao oceano, uma vez que o cordão de ilhas barreira, interrompido pela Barra da 

Armona, deixava uma enorme abertura ao oceano; a colmatação desta franca abertura – 

determinada pelo progressivo crescimento da ilha da Culatra para NE – veio favorecer a 

intensificação dos fenómenos de sedimentação nos canais lagunares, o que se verificou 

também no local de projecto; esta é pois uma sedimentação muito recente, que se começa a 

sentir significativamente na década de 60 e que está na origem das necessidades de 

dragagens sucessivas, a pioneira das quais a referida dragagem do cais dos sardinheiros em 

1982 ou 83. 

Perante o exposto e porque, apesar de não ter sido possível recolher no acervo documental do IPTM Sul os 

levantamentos batimétricos então elaborados, as evidências fisiográficas e no terreno nos parecem 

suficientemente sólidas, considera-se que o eventual património submerso na área de intervenção, a 

existir, deverá estar depositado em camadas sedimentares mais profundas, que não serão atingidas pelo 

projecto. Assim existe mesmo o risco de estes materiais não serem detectáveis através de prospecções 

subaquáticas, geofísicas ou visuais. No entanto, estes contextos que se encontrem preservados e 

cobertos por sedimentos poderão ser posteriormente identificados, durante ou após as dragagens, pela 

implementação de um programa de acompanhamento arqueológico, em fase de obra e pós-obra. 

Deste modo, embora nesta fase de projecto os impactes sobre o património submerso se pensem nulos 

mas sejam virtualmente indeterminados – uma vez que em fase de obra poderão vir a ser nulos, caso não 

surjam quaisquer vestígios arqueológicos durante a execução das dragagens, ou de significância variável, 

consoante o estado de conservação, antiguidade e monumentalidade dos vestígios patrimoniais 

eventualmente afectados pelas dragagens –, tais impactes serão minimizáveis se adoptadas as medidas 

propostas no ponto 6.10. 
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5.9.2. Fase de exploração 

A realização de obras de manutenção não deverá afectar o património que possa existir pois, de acordo 

com o conceito de manutenção, não se deverá intervir em novas áreas. No entanto, caso venha a ser 

necessário intervir em novos espaços, dever-se-á aplicar as medidas definidas no ponto 6.6, para a fase de 

construção. 

 

5.9.3. Fase de desactivação 

A cessação das operações de dragagem de manutenção e remoção das estruturas previstas, admitindo a 

afectação de áreas intervencionadas em fases anteriores do projecto, terá um impacte nulo. 

 

5.9.4. Síntese 

Os impactes identificados reportam-se exclusivamente à fase de construção, não se tendo identificado 

impactes para a fase de exploração do projecto. A análise detalhada da única alternativa de projecto não 

permitiu identificar circunstâncias susceptíveis de acarretar diminuição ou perda da perenidade ou 

integridade para o património local em meio terrestre. No entanto, a identificação de achados em fase de 

obra, poderá ter um impacte irreversível, de significado e magnitude variável de acordo com a importância 

dos vestígios. 

A hipótese de ausência de projecto apresenta assim possibilidades de preservação de potenciais vestígios 

superiores às ponderadas para o cenário de implementação do projecto, pelas razões expressas na 

abordagem da evolução da situação de referência na ausência do projecto. No entanto, os eventuais 

danos sobre o património associados ao projecto consideram-se minimizáveis, se adoptados os 

procedimentos mais apropriados e as medidas de minimização de impactes mais adequadas para cada 

uma das fases de implementação do projecto. 

Em suma, pode concluir-se, em função dos dados obtidos, que a concretização do projecto não implicará a 

ocorrência de impactes negativos para o património histórico-cultural da região, caso sejam adoptadas as 

medidas de minimização dos impactes sobre o património propostas no ponto 6.10.. 
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6. Medidas ambientais 

No seguimento da avaliação de impactes ambientais, pretende-se com o presente capítulo identificar e 

especificar as medidas ambientais que deverão ser adoptadas por forma a minimizar os impactes 

ambientais negativos e a potenciar os impactes ambientais positivos do projecto. 

Estas medidas de mitigação têm como principal objectivo permitir a implementação da Área de Expansão 

da Pesca Artesanal no Porto de Olhão de forma optimizada em termos ambientais, atenuando ou anulando 

potenciais impactes negativos significativos, que possam condicionar o projecto ou ter como 

consequência uma afectação severa sobre qualquer descritor ambiental considerado neste estudo. 

Ao longo do presente capítulo são feitas análises e considerações de ordem diversa, distinguindo-se nos 

textos dois tipos de recomendações: 

• as medidas de mitigaçãomedidas de mitigaçãomedidas de mitigaçãomedidas de mitigação propostas pelo presente EIA – medidas que constituem acções 

concretas a implementar quer em fase prévia ao início da fase de construção, quer durante a 

construção e exploração do projecto, podendo ser da responsabilidade do projectista, do 

promotor ou do empreiteiro, de modo a potenciar ou garantir a sua sustentabilidade 

ambiental; 

• recomendaçõesrecomendaçõesrecomendaçõesrecomendações    de carácter geralde carácter geralde carácter geralde carácter geral sobre as boas práticas ambientais de gestão de projectos e 

sobre a estratégia que se entende deverá ser seguida para promover todo o 

desenvolvimento sustentável em redor do projecto em análise; estas considerações não 

constituem acções concretas a implementar, traduzindo-se antes em textos de 

enquadramento que sustentam o desenvolvimento das medidas propostas. 

Neste sentido, e de forma a ser possível distinguir as medidas mitigadoras dos textos de enquadramento, 

optou-se por diferenciar graficamente as medidas, apresentando-as sob a forma de marcas numeradas, de 

acordo com o descritor a que se referem, no seguinte formato: 

Descritor1. Descritor1. Descritor1. Descritor1. Texto da medida de mitigação. 

Nos pontos seguintes são assim apresentadas as medidas e recomendações ambientais a adoptar. No 

ponto 6.1. são apresentadas as medidas de mitigação de carácter geral, que se aplicam a mais que um 

descritor, sendo por isso consideradas de âmbito transversal. Nos pontos 6.2. a 6.10. são discriminadas as 

medidas/recomendações específicas para cada descritor ambiental. 
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Uma vez que os eventuais trabalhos de remoção das infra-estruturas a desenvolver na fase de 

desactivação terão características semelhantes aos da fase de construção, aplicam-se a esta fase, de uma 

forma geral, as medidas propostas para a construção. 

 

6.1. Medidas gerais 

As medidas aqui apresentadas resultam das várias sensibilidades sectoriais consideradas ao longo do 

Estudo, tendo em conta que uma mesma medida pode ser vantajosa para um conjunto alargado de 

descritores. São medidas relacionadas sobretudo com as actividades construtivas, nomeadamente com a 

instalação e gestão dos estaleiros, operação de máquinas, transportes e acessibilidades, dragagens, pelo 

que foram agrupadas segundo a actividade a que se destinam. 

Estas medidas destinam-se, assim, a ser integradas na gestão ambiental da empreitada na fase defase defase defase de    

construçãoconstruçãoconstruçãoconstrução da Área de Expansão do Porto de Pesca Artesanal no Porto de Olhão, de modo a garantir a sua 

efectiva aplicação. 

Ger1.Ger1.Ger1.Ger1. O empreiteiro deverá elaborar um Plano de ObraPlano de ObraPlano de ObraPlano de Obra, previamente à fase de construção, com o 

planeamento de todos os aspectos da obra e a explicitação das medidas cautelares a tomar 

aquando da sua execução. A elaboração do Plano de Obra deverá levar em conta as seguintes 

orientações, que deverão ser cumpridas na fase de construção do projecto: 

a) o Plano de Obra deverá indicar o local de instalação do(s) estaleiro(s), que deverá ser 

escolhido de modo a respeitar as várias condicionantes ambientais, nomeadamente 

seleccionando área confinada à zona de obra, já impermeabilizada; 

b) no Plano de Obra deverá prever-se a adopção de medidas preventivas de forma a 

salvaguardar eventuais situações acidentais de derrames de matérias poluentes ou 

perigosas (e.g. combustíveis e lubrificantes), nomeadamente 

i. armazenamento de substâncias poluentes deverá ser feito nos estaleiros em 

local restrito, devidamente impermeabilizado e estanque, de forma a minimizar 

eficazmente o derrame dos produtos tóxicos; 

ii. em caso de derrame acidental de qualquer substância poluente o local 

deverá ser imediatamente limpo, com a remoção da camada de solo afectada, e 

os resíduos resultantes encaminhados para destino final adequado; 
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iii. não proceder à manutenção e abastecimento de viaturas e maquinaria na 

frente de obra; em caso de impossibilidade, prever uma área impermeabilizada 

no interior do estaleiro, utilizando uma bacia de retenção amovível para 

efectuar mudanças de óleos, devendo os mesmos ser recolhidos e 

armazenados temporariamente em local seguro, e ser expedidos para destino 

final adequado com a maior brevidade possível; 

c) o Plano de Obra deverá prever medidas cautelares de controlo de poluição do ar, 

incluindo as seguintes 

i. os acessos aos locais da obra e às zonas de estaleiros deverão ser mantidos 

limpos através de lavagens regulares dos rodados das máquinas e veículos 

afectos à obra; 

ii. interditar as operações de queima a céu aberto na zona de obra, em 

consonância com o disposto no artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 352/90, de 9 de 

Novembro; 

d) o Plano de Obra deverá programar as acções construtivas de modo reduzir o mais 

possível a poluição sonora, atendendo em particular ao seguinte 

i. restringir os trabalhos e operações de construção mais ruidosos (e.g. 

dragagens) ao período entre as 8 e as 18 horas e apenas nos dias úteis, 

evitando a sua realização no período nocturno e durante os fins-de-semana, de 

acordo com as disposições legais; havendo necessidade de laborar fora deste 

período deve ser solicitada às autoridades competentes uma licença especial 

de ruído (artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro); 

ii. equacionar o isolamento acústico dos equipamentos fixos que se possam 

revelar fontes significativas de emissão, através da instalação de canópias ou 

encapsulamentos apropriados; 

e) no que respeita aos transportes, circulação e acessibilidades, deverão ser tidos em 

consideração os seguintes aspectos: 

i. as vias utilizadas para acesso à obra que forem danificadas deverão ser 

recuperadas após a finalização da construção, ou mesmo durante, nos casos 

em que tal se justifique; 
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ii. os fluxos de tráfego pesado devem ser planeados, antes do início das fases 

mais críticas da obra, de forma a garantir que a circulação ocorra em período 

diurno e fora das horas de ponta; 

iii. caso necessário, poderão ser impostos limites à velocidade de circulação de 

pesados em obra e nos acessos exteriores, devendo ser convenientemente 

sinalizados. 

iv. no caso de derrame acidental de óleos ou outras substâncias passíveis de 

degradar as condições de segurança rodoviária na via pública, deve-se 

suspender de imediato a circulação, isolando a área afectada e removendo o 

contaminante com produto adequado (absorvente), de modo a evitar a sua 

propagação pela via; 

f) o Plano de Obra deverá prever a adopção de medidas no domínio da sinalização,    

designadamente: 

i. sinalização informativa e regulamentação do tráfego nas vias atravessadas 

pelo projecto visando a segurança e informação durante a fase de construção, 

cumprindo o Regulamento de Sinalização Temporária de Obras e Obstáculos na 

Via Pública; 

ii. placar informativo 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; 

g) o Plano de Obra deverá prever a elaboração de um plano de dragagens para a fase de 

construção. 

Ger2.Ger2.Ger2.Ger2. Na fase de construção do empreendimento deverá ser implementado um adequado    

Sistema de Gestão de Efluentes e ResíduosSistema de Gestão de Efluentes e ResíduosSistema de Gestão de Efluentes e ResíduosSistema de Gestão de Efluentes e Resíduos gerados pela obra, de modo a permitir uma 

armazenagem temporária segura (sem drenagem para as linhas de água) e um destino final 

adequado. Este sistema deverá assegurar, entre outros, os seguintes aspectos: 

a) todos os resíduos recolhidos devem ser conduzidos até depósito/destino final 

apropriado, cumprindo a legislação aplicável; 

b) a rejeição de resíduos e efluentes de qualquer natureza para os cursos de água e solo 

não é permitida; 
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c) os resíduos perigosos devem ser alvo de gestão individualizada, nos termos previstos 

na lei; 

e) o sistema de gestão de efluentes e resíduos a implementar deverá definir 

i. o número e tipologia de contentores a instalar para a deposição selectiva e o 

adequado armazenamento dos resíduos gerados; 

ii. o local previsto para o armazenamento temporário de resíduos e efluentes e 

suas características; 

iii. a forma de garantir a separação dos resíduos em classes diferenciadas, 

conforme a sua natureza; 

iv. a forma de recolha e transporte dos resíduos e efluentes a destino final 

adequado e respectiva periodicidade. 

Ger3.Ger3.Ger3.Ger3. Deverá ser desenvolvido e implementado um Plano de FormaçãoPlano de FormaçãoPlano de FormaçãoPlano de Formação dirigido aos 

trabalhadores da empreitada, contemplando a realização de acções de formação e sensibilização 

ambiental a todos os trabalhadores no início da fase de obra, de forma a alertá-los para todas as 

acções susceptíveis de configurarem uma situação de impacte ambiental e a instruí-los nas boas 

práticas de gestão ambiental da obra e dos estaleiros. 

Além das medidas acima referidas, relativas à fase de construção, recomenda-se a implementação do 

Plano de Gestão Integrada de ResíduosPlano de Gestão Integrada de ResíduosPlano de Gestão Integrada de ResíduosPlano de Gestão Integrada de Resíduos no âmbito de um Plano de Gestão AmbientalPlano de Gestão AmbientalPlano de Gestão AmbientalPlano de Gestão Ambiental    na    fase de fase de fase de fase de 

exploraçãoexploraçãoexploraçãoexploração da Área de Expansão da Pesca Artesanal (medida Ger4Ger4Ger4Ger4), de modo a garantir a integração das 

medidas e recomendações apresentadas nos pontos 6.2 a 6.10. 

 

6.2. Topo-hidrografia, geologia e geomorfologia 

Os impactes na topo-hidrografia, geologia e geomorfologia decorrentes do projecto de expansão da área 

de pesca artesanal no Porto de Olhão serão positivos, não se justificando assim a implementação de 

medidas de mitigação neste contexto para qualquer das fases de implementação do projecto. 
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6.3. Hidrodinâmica 

Com a implementação do projecto não se esperam impactes negativos nas condições hidrodinâmicas 

locais, pelo que não se justifica a implementação de medidas de minimização ou de recomendações 

especiais neste âmbito para qualquer fase de desenvolvimento do projecto. 

 

6.4. Qualidade da água e dos sedimentos 

Apesar da reduzida contaminação evidenciada pelos resultados das análises realizadas aos sedimentos da 

área de intervenção, recomenda-se a confirmação deste dado, através da realização, em fase prévia à em fase prévia à em fase prévia à em fase prévia à 

obraobraobraobra, de uma 

QAS1.QAS1.QAS1.QAS1. CCCCampanha de recolha e caracterização físicoampanha de recolha e caracterização físicoampanha de recolha e caracterização físicoampanha de recolha e caracterização físico----química de amostrasquímica de amostrasquímica de amostrasquímica de amostras    representativas da representativas da representativas da representativas da 

coluna de sedimentoscoluna de sedimentoscoluna de sedimentoscoluna de sedimentos a dragar (nos termos do Decreto-Lei n.º 226-A/20o7, de 31 de Maio – que 

estabelece o regime de utilizações dos recursos hídricos e títulos de utilização – e da Portaria nº 

1450/2007 de 12 de Novembro – que fixa as regras do regime de utilização dos recursos hídricos). 

 

6.4.1. Fase de construção 

A minimização dos impactes na qualidade da águaqualidade da águaqualidade da águaqualidade da água na fase de construção passa sobretudo pela adopção 

das boas práticas ambientais na gestão da empreitada referidas no ponto 6.1. e pelo acompanhamento 

das acções de construção através de uma fiscalização eficaz e rigorosa, cumprindo as normas de boa 

prática e de manutenção dos diversos equipamentos, de forma a evitar a contaminação da água por via 

directa ou indirecta. Não obstante, e de forma a verificar a eficácia das medidas preconizadas, recomenda-

-se a adopção da seguinte medida de minimização específica, no âmbito do presente descritor: 

QASQASQASQAS2222.... Elaborar e implementar um plano de monitorização da qualidade da águaplano de monitorização da qualidade da águaplano de monitorização da qualidade da águaplano de monitorização da qualidade da água na fase de 

construção, que contemple sobretudo as fases mais críticas para este descritor – nomeadamente 

aquelas em que ocorram dragagens – e que considere os principais usos na área envolvente do 

projecto (cf. Capítulo 7 do presente relatório). 

Quanto aos sedimentossedimentossedimentossedimentos a dragar, após a realização de campanha de amostragem para a sua 

caracterização em fase prévia à obra e caso, como se julga, os resultados de tal campanha confirmem a 

classificação dos sedimentos segundo as classes 1 (limpa) e 2 (contaminação vestigiária), o material a 



 

Rf_t07070/ 01 EIA do Projecto de Execução da Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de Olhão: 207 

Relatório Síntese 

 

dragar poderá ser imerso no meio aquático, tendo em atenção as características do meio receptor e o uso 

legítimo do mesmo, nos termos da Portaria n.º 1450/2007, de 12 de Novembro, propõe-se: 

QASQASQASQAS3333. Como possível local de imersão dos sedimentos a dragarlocal de imersão dos sedimentos a dragarlocal de imersão dos sedimentos a dragarlocal de imersão dos sedimentos a dragar, uma zona da plataforma 

continental situada entre 4,5 e 5 milhas da costa, a Sul da Barra de Faro/Olhão, entre as 

batimétricas 100 m e 200 m (ver Figura 3.5.1, Volume II), de acordo com informação obtida 

informalmente junto do IPIMAR (comunicação oral, 04/04/2008). 

A Portaria n.º 1450/2007, de 12 de Novembro determina a necessidade de definir um programa de 

monitorização no local de imersão, que inclua o levantamento topo-hidrográfico do local. No entanto, 

segundo a informação do IPIMAR (comunicação oral, 04/04/2008), o local proposto já terá sido indicado 

anteriormente para a imersão de material dragado, pelo que já se poderá apresentar alterado em relação 

às suas condições topo-hidrográficas e ecológicas iniciais. Acresce que o volume de sedimentos a imergir 

em resultado da implementação do projecto será relativamente reduzido, pelo que se considera que não 

causará alteração significativa da topohidrografia do local, inclusivamente devido à impossibilidade de se 

utilizar sempre exactamente o mesmo ponto de descarga, devido às condições de agitação em mar aberto. 

Deste modo, considera-se não ser necessário apresentar um programa de monitorização do meio marinho 

no local de imersão dos sedimentos. 

 

6.4.2. Fase de exploração  

De forma a minimizar os impactes das operações de dragagem sobre a qualidade da água, recomenda-se a 

adopção das seguintes medidas: 

QAS4.QAS4.QAS4.QAS4. Previamente à realização de qualquer das dragagens de manutenção propõe-se a 

realização de uma campanha de caracterização coluna de campanha de caracterização coluna de campanha de caracterização coluna de campanha de caracterização coluna de sedimentos a dragarsedimentos a dragarsedimentos a dragarsedimentos a dragar com vista a 

determinar o destino final adequado e cumprir a legislação aplicável; 

QAS5.QAS5.QAS5.QAS5. À semelhança da recomendação indicada para a fase de construção, recomenda-se a 

monitorização da qualidade da águamonitorização da qualidade da águamonitorização da qualidade da águamonitorização da qualidade da água na fase de exploração do projecto, nomeadamente durante 

a realização das operações de dragagem de manutenção (cf. Capítulo 7). 

Como medida preventiva de uma eventual afectação do uso balnear sugere-se ainda que as operações de 

dragagem sejam efectuadas fora da época balnear, de preferência em período posterior. Este processo 

pode ainda ser minimizado se aplicadas algumas medidas operacionais, nomeadamente a dragagem 

preferencial nos períodos de maré mais favoráveis (vazante). 
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6.5. Qualidade do ambiente 

6.5.1. Qualidade do ar 

Os impactes do projecto na qualidade do ar foram considerados de magnitude fraca e pouco significativos, 

tendo em conta a localização das acções construtivas, das actividades de exploração e curta distância 

entre a localização actual do estacionamento de embarcações de pesca artesanal e a localização revista. 

Por outro lado, a actual boa qualidade do ar permitirá alguma diluição das emissões previstas de poeiras e 

gases de combustão sem se preverem impactes significativos. Só pontualmente os impactes do projecto 

poderão ser significativos, por serem ultrapassados os valores-limite impostos pela legislação para as 

partículas (PM10) ou ozono em situações meteorológicas desfavoráveis à dispersão, tal como, 

presumivelmente, acontece ocasionalmente na situação actual. Apesar de pontuais, tais situações 

merecem as recomendações seguidamente descritas. 

Nas fases de construçãofases de construçãofases de construçãofases de construção e desactivaçãodesactivaçãodesactivaçãodesactivação, considera-se que os impactes na qualidade do ar serão 

convenientemente mitigados pela aplicação das boas práticas de gestão do(s) estaleiro(s) e frentes de 

obra incluídas nas medidas de carácter geral definidas no ponto 6.1., nomeadamente as medidas 

especificamente destinadas a reduzir as emissões gasosas e de poeiras resultantes das actividades 

construtivas apresentadas na medida Ger1, alínea c). Com a adopção destas medidas, os principais 

impactes negativos na qualidade do ar, durante as fases de construção e desactivação, tenderão a 

diminuir a sua significância. Salienta-se, no entanto, que as medidas de minimização não são suficientes 

para eliminar por completo as emissões, quer de poeiras, quer de gases de combustão, que 

inevitavelmente decorrem da manipulação de materiais pulverulentos e da circulação de veículos e 

equipamentos. Estes impactes serão, contudo, temporários e reversíveis. 

Durante a fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração do projecto, as recomendações para minimizar os impactes passam pelo 

incentivo ao controlo e eventual redução da emissão de partículas em suspensão e gases de combustão 

pelos motores das embarcações e veículos automóveis dos utilizadores da área de expansão da pesca 

artesanal e equipamentos utilizados nas operações de dragagem manutenção. 

 

6.5.2. Gestão de resíduos, abastecimento de água e saneamento 

Durante a fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção serão gerados efluentes domésticos    e    uma multiplicidade de resíduos 

sólidos, tipicamente associados à execução de obras de construção e demolição. Admitindo a adopção de 

boas práticas na gestão do estaleiro e das operações de construção, nomeadamente as medidas de 
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minimização especificamente mencionadas nas medidas gerais Ger2 Ger2 Ger2 Ger2 e Ger4Ger4Ger4Ger4, estão criadas condições para 

que os impactes temporários da fase de construção sejam tendencialmente nulos. 

Durante a fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração, face às características dos sistemas de abastecimento e drenagem de 

efluentes previstos no projecto, dada reduzida dimensão do projecto e a disponibilidade de operadores 

licenciados para a gestão de resíduos, caso o “Plano de Gestão Integrada de Resíduos” no Porto de Pesca 

de Olhão seja integralmente implementado (medida Ger4Ger4Ger4Ger4), espera-se que os impactes da gestão de 

resíduos e efluentes sejam tendencialmente nulos. 

 

6.5.3. Ambiente sonoro 

Na fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção do projecto de execução da Área de Expansão da Pesca Artesanal esperam-se 

impactes sobre o ambiente sonoro de magnitude de reduzida a média, tendo em conta a distância dos 

receptores sensíveis à origem, e de pouco significativos a significativos, tendo em conta os níveis de ruído 

actuais e os limites legais aplicáveis a zonas mistas ou por classificar. 

De forma a reduzir os impactes no ambiente sonoro provocados pelo ruído gerado pelas diversas 

actividades ligadas à construção e pela movimentação de veículos e equipamentos afectos à obra, será 

fundamental conciliar as actividades construtivas com os receptores mais sensíveis nas imediações. Neste 

sentido reforça-se a necessidade da aplicação das acções previstas no ponto 6.1. (medidas gerais), 

nomeadamente das medidas Ger1Ger1Ger1Ger1 – alíneas a), d), e) e f) – e Ger3Ger3Ger3Ger3. 

Com a adopção destas recomendações e das medidas aplicáveis previstas no RGR (Decreto-Lei n.º 9/2007, 

de 17 de Janeiro) e no Regulamento das Emissões Sonoras de Equipamento para Utilização no Exterior 

(Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro), considera-se que os impactes negativos da fase de 

construção poderão tornar-se de uma forma geral pouco significativos. 

Na fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração, os principais impactes no ambiente sonoro estarão associados às dragagens de 

manutenção. No sentido da sua minimização recomenda-se a adopção de medidas semelhantes às 

recomendadas para a fase de construção ajustadas à menor envergadura destas acções, na condução 

destas operações periódicas. 
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6.6. Ecologia, flora e fauna 

Na sequência da avaliação de impactes produzida no ponto 5.5. do presente relatório, pretende-se no 

presente ponto definir medidas ambientais a adoptar face aos impactes identificados para o descritor 

Ecologia, flora e fauna. Com as presentes medidas visa-se fundamentalmente uma diminuição da 

significância e/ou da probabilidade de ocorrência dos impactes negativos identificados. 

 

6.6.1. Fase de construção 

A área de inserção do projecto integra-se na área do Parque Natural da Ria Formosa, abrangendo um 

habitat com importância do ponto de vista da conservação, incluído na Directiva Habitats: 1150 – Lagunas 

costeiras (Ria Formosa). Pela sua importância ecológica e apesar do seu actual estado de conservação 

mediano a desfavorável, os impactes negativos decorrentes da construção e funcionamento do projecto 

adquirem aqui maior significância. Assim sendo, será no meio aquático que se concentrarão os maiores 

esforços de mitigaçãomitigaçãomitigaçãomitigação: 

Eco1Eco1Eco1Eco1. No que concerne às opeopeopeoperações de dragagemrações de dragagemrações de dragagemrações de dragagem propõe-se que estas sejam 

a) efectuadas durante um período contínuo e no menor espaço de tempo possível; 

b) realizadas preferencialmente no período de maré vazante, de forma a facilitar o 

escoamento da pluma de turbidez para o mar; 

c) efectuadas fora dos principais períodos de reprodução, desova e migração das 

espécies, em particular fora dos meses de Março e Abril, quando ocorrem os picos mais 

intensos de entrada/saída de espécies na Ria. 

Pretende-se, desta forma, minimizar os impactes derivados do eventual aumento da turbidez na coluna de 

água e da ressuspensão de eventuais poluentes adsorvidos nos sedimentos, e os impactes sobre as 

espécies piscícolas utilizadoras da ria (algumas de elevado valor conservacionista e comercial). 

Como recorecorecorecomendaçõesmendaçõesmendaçõesmendações de carácter mais geral, além das medidas e recomendações gerais apresentadas no 

capítulo 6.1. e das propostas no âmbito de outros descritores, sugere-se: 

• a interdição da deposição de terras, lixos e entulhos decorrentes desta fase na ria, área que 

corresponde ao habitat mais sensível da área de estudo, devendo-se proceder, para tal, à 
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delimitação de áreas de segurança em seu redor, o que permitirá igualmente reduzir a 

probabilidade de derramamento acidental de substâncias poluentes utilizadas na obra; 

• a afectação da menor área molhada possível pelos trabalhos de implementação do projecto; 

como tal, devem cumprir-se todos os regulamentos e exigências determinadas nos 

regulamentos que abrangem o património natural em vigor para a área de estudo;  

• a sensibilização dos trabalhadores afectos à obra para a necessidade de evitar 

especificamente a danificação dos habitats e comunidades bióticas das áreas envolventes à 

área de projecto, e particularmente a perturbação/ danificação desnecessária do meio 

aquático. 

 

6.6.2. Fase de exploração 

Durante a fase de exploração, as medidas ambientais que em seguida se propõem visam reduzir a 

significância dos impactes negativos decorrentes do funcionamento das infra-estruturas da área de pesca 

artesanal e da intensificação da presença e circulação humanas no local: 

EcoEcoEcoEco2222. Minimização dasMinimização dasMinimização dasMinimização das    operações de operações de operações de operações de dragagedragagedragagedragagemmmm    de manutençãode manutençãode manutençãode manutenção, ainda que seja necessário 

dragar maiores quantidades de cada vez; a realização de dragagens mais espaçadas reduzirá a 

intensidade desta perturbação cíclica e permitirá mais tempo para a estabilização e recuperação 

destes habitats e das comunidades neles ocorrentes; 

RecomendaRecomendaRecomendaRecomenda----sesesese ainda a adopção de procedimentos de segurança no manuseamento e utilização de 

potenciais contaminantes, incluindo o tratamento dos efluentes resultantes do funcionamento das áreas 

de reparação e manutenção de embarcações, de forma a evitar a ocorrência de derrames e consequente 

contaminação do meio aquático; esta recomendação deverá ser tida em conta aquando da implementação 

da medida Ger4Ger4Ger4Ger4. 

 

6.7. Uso do solo e ordenamento do território 

Os impactes no ordenamento do território estão relacionados sobretudo com a afectação física, durante a 

fase de construção, das servidões e restrições de utilidade pública que incidem sobre a área de estudo, 

em particular na área molhada da zona de apoio à pesca artesanal prevista. 
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Considera-se que as medidas apresentadas nos pontos anteriores e seguintes, tais como a restrição do 

estaleiro e das dragagens à área estritamente necessária (medidas Ger1Ger1Ger1Ger1 e PaiPaiPaiPai2222), garantirão a mitigação 

dos impactes previstos no âmbito do presente descritor. 

 

6.8. Paisagem 

Com a implementação das acções projectuais em análise prevê-se a ocorrência de alguns impactes na 

paisagem, anteriormente identificados e avaliados, que interessa minimizar ou potenciar de forma a que a 

sua presença no território seja o menos gravosa possível em termos paisagísticos. 

Neste sentido torna-se fundamental intervir sobre a combinação de factores cuja execução contribua 

eventualmente para a degradação da paisagem, minimizando os seus impactes negativos, ou actuar sobre 

aqueles susceptíveis de valorizar paisagisticamente o território, garantindo o sucesso da implementação 

das acções previstas. 

De seguida apresentam-se algumas medidas importantes para a minimização dos impactes negativos na 

paisagem, ou potenciar os impactes positivos previstos durante as fases de construção e exploração do 

projecto da área de expansão da pesca artesanal no porto de Olhão. 

 

6.8.1. Fase de construção 

Na fase de construção deverão ser implementadas as seguintes medidas de minimização de impactes na 

paisagem (além das medidas e recomendações gerais e as propostas no âmbito de outros descritores): 

Pai1Pai1Pai1Pai1. a zona de obra deverá ser contida visualmentezona de obra deverá ser contida visualmentezona de obra deverá ser contida visualmentezona de obra deverá ser contida visualmente nos locais onde tal for possível, através de 

estruturas inertes (vedações, telas ou outros materiais visualmente impermeáveis) ou de material 

vegetal que assegurem a função de barreira visual, durante o período de execução da obra, de 

modo a minimizar os impactes visuais previstos sobre a envolvente; 

Pai2Pai2Pai2Pai2. não deverão ser afectadas áreas adjacentes às de construção ou de dragagensnão deverão ser afectadas áreas adjacentes às de construção ou de dragagensnão deverão ser afectadas áreas adjacentes às de construção ou de dragagensnão deverão ser afectadas áreas adjacentes às de construção ou de dragagens, devendo 

estas restringir-se ao mínimo indispensável para a correcta implementação do projecto; 

PaiPaiPaiPai3333. nos locais a impermeabilizar e onde se executem movimentações de terras, deverá decapardecapardecapardecapar----

----se o terreno, removendo a terra vivase o terreno, removendo a terra vivase o terreno, removendo a terra vivase o terreno, removendo a terra viva, de forma a evitar a perda desta camada de solo que é fértil 
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e rica em microrganismos; a terra viva deverá ser armazenadaterra viva deverá ser armazenadaterra viva deverá ser armazenadaterra viva deverá ser armazenada para utilizar noutras acções, 

nomeadamente nas áreas verdes a criar; os depósitos de materiais deverão efectuar-se no 

interior da zona de obra, sempre que possível em zonas resguardadas visualmente da 

envolvente, ou nos estaleiros; 

PaiPaiPaiPai4444. as terras provenientes das escavações deverão ser reutilizadas na obrareutilizadas na obrareutilizadas na obrareutilizadas na obra ou transportadastransportadastransportadastransportadas 

para para para para destino final destino final destino final destino final adequadoadequadoadequadoadequado; caso seja necessário o seu depósito provisório no local da obra, 

devem ser delimitados os locais mais apropriados, não devendo ser afectada a estrutura 

morfológica actual na área envolvente da obra; 

PaiPaiPaiPai5555. oooos maters maters maters materiais dragados deverão ser transportados para os locais de depósito ou de iais dragados deverão ser transportados para os locais de depósito ou de iais dragados deverão ser transportados para os locais de depósito ou de iais dragados deverão ser transportados para os locais de depósito ou de 

utilização definitivos o mais rapidamente possívelutilização definitivos o mais rapidamente possívelutilização definitivos o mais rapidamente possívelutilização definitivos o mais rapidamente possível, de forma a minimizar o impacto visual que 

possam eventualmente causar; as zonas de depósitos de materiais dragados deverão ser 

preferencialmente coincidentes com os locais definitivos, de forma a minimizar impactes 

paisagísticos relacionados com a afectação de uma zona de depósito provisória; 

PaiPaiPaiPai6666. no final da obra deverão ser removidos todos os materiais e estruturas temporáriasremovidos todos os materiais e estruturas temporáriasremovidos todos os materiais e estruturas temporáriasremovidos todos os materiais e estruturas temporárias 

relacionadas com a fase de construção, sendo recuperada a zona de estaleiro e de apoio à 

empreitada, assim como todas as áreas que tenham ficado degradadas por efeito das obras. 

Sugere-se ainda a consideração das seguintes recomendaçõesrecomendaçõesrecomendaçõesrecomendações de carácter geral: 

• as obras deverão ser executadas tanto quanto possível fora da época balnear, de forma a 

minimizar o número de utentes que visualizarão os impactes visuais esperados; 

• quando possível, a execução das plantações associadas aos espaços exteriores propostos 

deverá ser feita logo no início das obras, de forma a permitir uma maior contenção visual das 

mesmas, e para que, quando estas estiverem concluídas, a vegetação apresente um maior 

grau de desenvolvimento e assuma mais rapidamente as funções a que se destina. 

 

6.8.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração, recomendarecomendarecomendarecomenda----sesesese a manutenção regular das infra-estruturas, estruturas construídas e 

dos seus espaços exteriores, de modo a que estas não se degradem e contribuam para a redução da 

qualidade da paisagem. Relativamente às operações de dragagens de manutenção e depósitos de 

sedimentos dragados, são propostas medidas idênticas às preconizadas na fase de construção. 
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6.9. Sócio-economia 

6.9.1. Fase de construção 

Tendo em vista potenciar os impactes positivos identificados para a fase de construção, recomenda-se a 

implementação das seguintes medidasmedidasmedidasmedidas: 

SE1.SE1.SE1.SE1.    rrrrecorrer sempre que possível à mãoecorrer sempre que possível à mãoecorrer sempre que possível à mãoecorrer sempre que possível à mão----dededede----obra localobra localobra localobra local, favorecendo a colocação dos 

desempregados residentes em Olhão; 

SE2.SE2.SE2.SE2.    aaaadquirir produtos e serviços junto de empresas da fidquirir produtos e serviços junto de empresas da fidquirir produtos e serviços junto de empresas da fidquirir produtos e serviços junto de empresas da fileira da construção sedeadas em Olhão leira da construção sedeadas em Olhão leira da construção sedeadas em Olhão leira da construção sedeadas em Olhão 

ou nos concelhos limítrofesou nos concelhos limítrofesou nos concelhos limítrofesou nos concelhos limítrofes, no sentido fixar o valor acrescentado gerado pelo projecto no 

Sotavento Algarvio. 

Propõem-se ainda algumas recomendações,recomendações,recomendações,recomendações, tendo em vista minimizar os impactes negativos 

identificados, que são coincidentes com várias das medidas gerais propostas anteriormente, 

nomeadamente, as medidas Ger1Ger1Ger1Ger1 d), e) e f). Estas medidas, para além dos efeitos de minimização de 

impactes ambientais mencionados anteriormente, surtem efeito também a nível de minimização do 

incómodo para as populações e de promoção da segurança rodoviária, de pessoas e bens. 

Finalmente, refira-se que a (eventual) utilização de explosivos deverá ser feita em conformidade com o 

disposto na legislação em vigor, no que se refere às interferências com as populações. 

 

6.9.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração foram identificados impactes de natureza positiva, que importa potenciar com um 

conjunto de medidasmedidasmedidasmedidas apropriadas para o efeito: 

SE3SE3SE3SE3. favorecer, nomeadamente através de protocolo tripartido com o Centro de Emprego de Faro 

e com a Direcção Regional Sul do FORPESCAS, o encaminhamento de jovens desempregados o encaminhamento de jovens desempregados o encaminhamento de jovens desempregados o encaminhamento de jovens desempregados 

para a actividade da pesca artesanalpara a actividade da pesca artesanalpara a actividade da pesca artesanalpara a actividade da pesca artesanal, com adequada formação prévia e aproveitando as boas 

condições que a nova área propiciará para o exercício dessas artes bem como o “efeito 

novidade”; 
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SE4SE4SE4SE4. garantir condições de fruição óptimas do espaço de lazer previsto para a nova áreacondições de fruição óptimas do espaço de lazer previsto para a nova áreacondições de fruição óptimas do espaço de lazer previsto para a nova áreacondições de fruição óptimas do espaço de lazer previsto para a nova área, 

nomeadamente, em termos de limpeza e de manutenção do mobiliário urbano e das zonas verdes 

projectadas. 

 

6.10. Património histórico-cultural 

No presente ponto são propostas soluções de carácter preventivo e cautelar de modo a minimizar 

potenciais impactes negativos identificados para o património histórico-cultural, decorrentes da 

construção do Porto de Pesca de Olhão. As medidas apresentadas estão directamente relacionadas com 

acções preventivas da afectação de eventual património submerso. 

Com efeito, numa análise de conjunto é possível perceber que a região envolvente a este projecto é 

bastante rica ao nível do património histórico-cultural pelo que, apesar de não se ter identificado 

património na área, a informação disponível para a envolvente exige que se apliquem medidas de 

precaução. 

Sem nunca esquecer que uma das melhores formas de preservar um sítio é não interferir no processo de 

deposição de sedimentos que o cobre, a verdade é que em “alternativa zero” muitos dos arqueosítios 

encontram-se sujeitos a várias agressões (abandono, agentes climáticos, vandalismo, etc.) que levam à 

sua progressiva destruição. A aplicação das medidas previstas permite proteger o património, mesmo 

quando em acções extremas seja necessário proceder à destruição de determinado elemento patrimonial. 

As acções de minimização fazem com que o sítio não perca por completo a sua integridade, preservando- 

-se o registo e o espólio como elementos materiais e todos os dados obtidos, incluindo a análise 

interpretativa, em suma, o conhecimento do sítio. 

De um modo geral, considera-se que o projecto em questão é viável se forem tomadas as medidas 

previstas. Todos os trabalhos a realizar deverão estar devidamente autorizados pelo Instituto de Gestão 

do Património Arquitectónico e Arqueológico. 

 

6.10.1. Fase de construção 

A fase de construção inclui a escavação e alteração da topografia do terreno, pelo que poderá provocar 

impactes sobre o eventual património arqueológico, caso se venha a detectar, em obra, algum achado de 
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interesse patrimonial ou científico. De modo a prevenir a ocorrência de impactes significativos na presente 

fase propõe-se a seguinte medida de minimização dos potenciais negativos no património: 

PatPatPatPat1111. Durante a fase de construção deverá ser implementado um Programa de Acompanhamento Programa de Acompanhamento Programa de Acompanhamento Programa de Acompanhamento 

ArqueológicoArqueológicoArqueológicoArqueológico, 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) a selecção dos locais para instalação de estaleiros e a implementação de caminhos de 

acesso deverá estar condicionada à não afectação do património, devendo esta 

preocupação estar presente durante o desenvolvimento do Projecto de Execução; 

b) caso a área seleccionada para implantação do estaleiro se localize fora da área alvo 

de avaliação de impactes no âmbito do presente estudo, deverá ser efectuada uma 

prospecção prévia, de acordo com os procedimentos considerados indispensáveis pelo 

Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico e com vista à 

identificação de potenciais ocorrências patrimoniais; 

c) acompanhamento arqueológico das escavações e dragagens e trabalhos de 

preparação do terreno, de acordo com os procedimentos considerados indispensáveis 

pelo Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico; 

d) o acompanhamento arqueológico deverá ser realizado por uma equipa técnica 

dimensionada às necessidades da empreitada, sendo a direcção da responsabilidade de 

um arqueólogo credenciado. 

 

6.10.2. Fase de exploração 

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 destas acções deverá prever o acompanhamento por um arqueólogo. 
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7. Programa de monitorização 

O presente programa de monitorização destina-se a permitir o acompanhamento ambiental das fases de 

construção e exploração da Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de Olhão. O objectivo geral do 

programa é a salvaguarda da qualidade necessária ao adequado desenvolvimento das funções ecológica, 

balnear e económica do sistema aquático local. 

Apesar de os impactes ambientais expectáveis em resultado da implementação do projecto serem, de 

modo geral, pouco significativos, considera-se adequado adoptar um programa de monitorização da 

qualidade da água na área de intervenção do projecto, com os seguintes objectivos específicos: 

• avaliar a influência das dragagens de primeiro estabelecimento (fase de construção) e das 

dragagens periódicas de manutenção (fase de exploração) na qualidade da água; 

• avaliar a potencial afectação na qualidade da água do previsível acréscimo de embarcações 

de pesca artesanal no porto de pesca de Olhão; 

• avaliar a eficácia das medidas de minimização preconizadas e assegurar a adopção de 

medidas correctivas, caso estas se revelem necessárias. 

 

7.1. Qualidade da água 

7.1.1. Parâmetros a monitorizar 

Tendo em consideração os potenciais usos da massa de água na zona de intervenção e envolvente e as 

actividades previsivelmente geradoras de impactes na qualidade da água, à luz do Decreto-Lei n.º 236/98, 

de 1 de Agosto (Anexos XIII – qualidade das águas do litoral ou salobras para fins aquícolas – águas 

conquícolas e XV – águas balneares) propõe-se a monitorização dos seguintes parâmetros: 

• pH; 

• temperatura; 

• cor (após filtração); 

• sólidos suspensos totais; 

• salinidade; 

• oxigénio dissolvido; 

• hidrocarbonetos de petróleo; 

• compostos organo-halogenados; 
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• metais (prata, arsénio, cádmio, crómio, cobre, mercúrio, níquel, chumbo e zinco); 

• coliformes fecais; 

• óleos minerais; 

• substâncias tensoactivas; 

• fenóis; 

• transparência; 

• azoto amoniacal; 

• azoto kjeldhal; 

• cianetos. 

 

7.1.2. Locais e frequência de amostragem 

A escolha dos locais de locais de locais de locais de amostragemamostragemamostragemamostragem da qualidade da água deverá ter em consideração o local de 

implantação do projecto e o possível raio de acção dos impactes nesta componente, propondo-se que 

abranja pelo menos os seguintes locais: 

• 1 estação de monitorização no interior da bacia de abrigo da área de expansão da pesca 

artesanal; 

• 1 estação de amostragem no canal de navegação, a nascente da área de intervenção (de 

forma a ficar fora da área de influência, não só do projecto em estudo, mas também do porto 

de pesca interior e do porto de recreio) – ponto de controlo. 

Em cada estação de amostragem deverão ser recolhidas duas amostrasduas amostrasduas amostrasduas amostras – em baixa-mar e preia-mar da 

maré morta. 

A periodicidadperiodicidadperiodicidadperiodicidadeeee das campanhas de amostragem deverá ser flexível consoante os resultados que forem 

sendo obtidos e contemplar as variações sazonais e os períodos críticos (dragagens) do projecto em 

estudo. Neste sentido preconiza-se a realização das seguintes campanhas de amostragem: 

• fase de construção    

- 1 campanha imediatamente antes da dragagem (no máximo uma semana antes); 

- 1 campanha no decurso daquela actividade; 

- 1 campanha imediatamente após as dragagens (no máximo uma semana depois da 

conclusão das dragagens); 
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- 1 campanha cerca de um mês depois de cessarem todas as intervenções em meio 

aquático; 

• fase de exploração 

- 2 campanhas de amostragem (uma no Inverno e uma no Verão) – nos anos em que haja 

lugar a dragagens de manutenção, estas campanhas deverão ser coincidentes, tanto 

quanto possível, com as propostas para as dragagens de manutenção. 

 

7.1.3. Técnicas, métodos de análise e equipamentos necessários 

As técnicas e os equipamentos de recolha deverão assegurar a validade dos resultados obtidos. Deverá 

ser recolhida uma quantidade de amostra suficiente para o objectivo em vista, designadamente cerca de 1 

2 litros de água. As amostras deverão ser acondicionadas em vasilhame adequado (PVC ou vidro), 

devidamente catalogadas com a designação da estação e profundidade de recolha e transportadas a cerca 

de 4.ºC, o mais rapidamente possível, para o laboratório. 

Durante as campanhas deverão ser registadas as condições de maré, escoamento, meteorológicas, fontes 

de poluição, entre outras consideradas relevantes para um correcto enquadramento e interpretação dos 

resultados. 

Deverão ser aplicados os métodos de análise definidos na legislação vigente, nomeadamente, os métodos 

analíticos de referência indicados no Decreto-Lei n.º236/98, de 1 de Agosto – Anexos XIII (qualidade das 

águas do litoral ou salobras para fins aquícolas – águas conquícolas) e XV (águas balneares). Na ausência 

de especificações deverão ser respeitadas as normas de boa prática e os métodos padrão. 

As análises deverão ser realizadas por um laboratório acreditado para a realização dos ensaios 

requeridos. 

 

7.1.4. Análise de resultados e medidas a adoptar na sequência da 

monitorização 

Os resultados obtidos deverão ser analisados à luz da legislação em vigor na matéria, designadamente o 

DecretoDecretoDecretoDecreto----Lei n.º 236/98, de 1 de AgosLei n.º 236/98, de 1 de AgosLei n.º 236/98, de 1 de AgosLei n.º 236/98, de 1 de Agostotototo (com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 306/2007, 

de 27 de Agosto e 52 a 54/99, de 20 de Fevereiro) – Anexos XIIIAnexos XIIIAnexos XIIIAnexos XIII e XVXVXVXV, referentes, respectivamente, à 
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qualidade das águas do litoral ou salobras para fins aquícolas qualidade das águas do litoral ou salobras para fins aquícolas qualidade das águas do litoral ou salobras para fins aquícolas qualidade das águas do litoral ou salobras para fins aquícolas ––––    águas conquícolaságuas conquícolaságuas conquícolaságuas conquícolas e à qualidade das qualidade das qualidade das qualidade das 

águas balneareságuas balneareságuas balneareságuas balneares. 

Deverá ser efectuada uma análise estatística dos resultados obtidos e discutida a sua variação temporal e 

espacial, tentando estabelecer relações causa-efeito com as actividades desenvolvidas nas várias fases do 

projecto e com as potenciais fontes de poluição associadas. Deverá também ser abordada a relação entre 

os diferentes parâmetros analisados e a interacção qualidade da água/qualidade dos sedimentos. 

Preconiza-se ainda que seja avaliada a eficácia das medidas de protecção ambiental colocadas em prática 

nas diversas fases do projecto e equacionado o seu reforço, caso as situações detectadas o justifiquem. 

Na eventualidade de se obterem resultados que indiciem a ocorrência de impactes negativos significativos 

na qualidade da água, poder-se-á justificar a adopção de medidas de gestão ambiental adicionais, tais 

como: 

• fiscalização mais apertada das drenagens das águas residuais e zonas de deposição/recolha 

de resíduos produzidos na obra e estaleiros; 

• sensibilização do empreiteiro para a adopção de práticas ambientais na gestão de resíduos 

sólidos e águas residuais; 

• manutenção adequada da rede de drenagem pluvial e eventual instalação de câmaras de 

retenção de óleos e sedimentos a montante das descargas; 

• maior controlo das condições de abastecimento de combustível às dragas e embarcações; 

• redução das dragagens de manutenção ao mínimo possível, tanto em termos de frequência 

como de área a intervencionar, através de um adequado planeamento destas acções, 

empregando também equipamentos e/ou métodos que provoquem menor ressuspensão dos 

sedimentos; 

• reforço da fiscalização da manipulação de substâncias potencialmente contaminantes na 

frente marítima de obra e nas dragas e embarcações. 

 

7.1.5. Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a 

decisão sobre a revisão do programa de monitorização 

Após a realização de cada campanha de amostragem deverá ser elaborado um relatório sucinto onde 

constem os locais das recolhas de água, a metodologia, as condições de amostragem e a discussão dos 

resultados obtidos. 
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A estrutura dos relatórios de monitorização deverá seguir, com as necessárias adaptações, a estrutura e o 

conteúdo das normas técnicas constantes do anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

No final da fase de construção, deverá ser elaborado um relatório finalrelatório finalrelatório finalrelatório final, que integre todos os resultados 

obtidos durante este período, fazendo uma avaliação global da situação verificada em termos de impacte 

ambiental e eficácia das medidas. Este relatório, bem como os relatórios relatórios relatórios relatórios anuaisanuaisanuaisanuais a elaborar na fase de 

exploração deverão ser enviados à autoridade de AIA para emissão de parecer. Não obstante, na fase de 

exploração deverão ser elaborados relatórios parciais com os resultados obtidos em cada campanha de 

amostragem da qualidade da água. 

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 deverão manter-se 

constantes de modo a permitir a comparação de resultados, com a salvaguarda da inclusão de quaisquer 

novos elementos determinados pela evolução da situação. 

A rerererevisão do programa de monitorizaçãovisão do programa de monitorizaçãovisão do programa de monitorizaçãovisão do programa de monitorização obedecerá aos seguintes critérios, sem prejuízo de outros que se 

revelem pertinentes no decorrer da monitorização: 

• detecção de impactes negativos significativos sobre a qualidade da água directamente 

imputáveis à exploração do projecto (e.g. dragagens de manutenção), devendo agir-se no 

sentido de aumentar o esforço de amostragem; 

• estabilização dos resultados obtidos, com comprovação da eficácia das medidas 

implementadas, podendo neste caso diminuir-se a frequência ou o número de locais de 

amostragem, justificando devidamente no relatório correspondente; 

• caso os resultados obtidos para determinado(s) parâmetro(s) comprovem a inexistência de 

impactes negativos ou, por outro lado, não sejam conclusivos, poder-se-á optar por diminuir 

ou reequacionar o número e tipo de parâmetros propostos. 

Proceder-se-á a uma revisão geral do plano de monitorização cinco anos após o início da fase de 

exploração, de modo a reavaliar as condições de amostragem face ao manancial de dados recolhidos, que 

serão compilados num relatório globalrelatório globalrelatório globalrelatório global. 
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8. Avaliação global de impactes 

Na sequência da avaliação dos impactes ambientais por áreas temáticas e da recomendação das 

correspondentes medidas de mitigação, realizados, respectivamente, nos capítulos 5 e 6, o presente 

capítulo visa apresentar uma avaliação global qualitativa dos impactes ambientais do projecto. 

Tal avaliação é apresentada sob a forma de uma matriz de dupla entradamatriz de dupla entradamatriz de dupla entradamatriz de dupla entrada, relacionando as principais 

acções de projecto com os descritores ambientais susceptíveis de serem afectados. O principal interesse 

deste formato reside na possibilidade de apresentação simultânea da informação relativa a todas as 

variáveis envolvidas, permitindo uma fácil leitura e o cruzamento de dados. 

Embora a matriz permita uma visualização rápida da avaliação global do projecto, a sua análise e 

interpretação deverá ter em consideração que a mesma corresponde, por definição, a uma visão 

simplificada dos impactes identificados não dispensando, portanto, a consulta das análises detalhadas 

apresentadas nos textos sectoriais. 

 

8.1. Matriz dos impactes ambientais 

A matriz apresentada no Quadro 8.1.1 compreende, no eixo horizontal, as acções de projecto de maior 

relevo 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 grau de significância e a duração dos impactes esperados. 

SalientaSalientaSalientaSalienta----se que os resultados exposse que os resultados exposse que os resultados exposse que os resultados expostos na matriz contemplam já as possibilidades de minimização dos tos na matriz contemplam já as possibilidades de minimização dos tos na matriz contemplam já as possibilidades de minimização dos tos na matriz contemplam já as possibilidades de minimização dos 

impactes identificadasimpactes identificadasimpactes identificadasimpactes identificadas, correspondendo assim, grosso modo, aos impactes residuais. No entanto, deve 

ressalvar-se que o procedimento de avaliação de impactes residuais envolve sempre alguma incerteza, 

uma vez que é difícil precisar a eficácia de algumas medidas, dependente de múltiplos factores que por 

sua vez se podem revestir de grande variabilidade. Mesmo a resposta dos factores ambientais não é um 

processo linear, introduzindo assim um factor adicional de complexidade. Tendo em conta estas 

limitações, matrizes como a que é apresentada no Quadro 8.1.1 devem ser encaradas a título indicativo, 

tendo em consideração que procuram apenas fazer o balanço aproximado do projecto em termos de 

impactes residuais. 

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 
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projecto). Uma vez que a enventual fase de desactivação do projecto se encontra por definir, limitando 

significativamente a avaliação de impactes, não se considera relevante a sua inclusão na matriz, embora a 

respectiva avaliação conste do capítulo 5. Deste modo, foram consideradas as seguintes agregações: 

• fase de construção 

- intervenções terrestres – compreende as actividades de preparação e apoio à 

empreitada (limpeza e regularização do terreno, instalação e funcionamento do 

estaleiro, escavações e terraplanagens, movimentação de maquinaria e veículos) e 

as intervenções preconizadas pelo projecto em meio terrestre (implementação das 

infra-estruturas previstas – balneários e sanitários, zona de lavagem e estendal de 

redes, armazéns de aprestos, redes de água e saneamento, electricidade, 

telecomunicações e CCTV, rede viária, estacionamento – e recuperação dos espaços 

exteriores); 

- dragagem/imersão de dragados – regularização dos fundos necessária à navegação 

em segurança das embarcações previstas e a potencial imersão do material 

resultante no mar (caso se confirme que possui as características adequadas de 

acordo com o disposto na Portaria n.º 1450/2007, de 12 de Novembro); 

- outras intervenções marítimas – instalação de estruturas flutuantes, construção da 

rampa de varagem e recuperação da retenção marginal na entrada nascente do 

Porto de Pesca de Olhão; 

• fase de exploração 

- funcionamento geral – presença da área de expansão da pesca artesanal e 

actividades associadas (lavagem de aprestos, funcionamento dos balneários e 

instalações sanitárias, tráfego das embarcações de pesca artesanal e circulação 

das viaturas utilizadas para o transporte terreste de passageiros e mercadorias de 

e para a área de pesca artesanal); 

- actividades de manutenção – dragagens de manutenção e acções de 

manutenção/reparação das infra-estruturas portuárias. 

No eixo horizontal são considerados os diversos descritores ambientais potencialmente afectados: 

• topo-hidrografia, geologia e geomorfologia; 

• hidrodinâmica; 

• qualidade da água e dos sedimentos; 

• qualidade do ambiente (qualidade do ar; gestão de resíduos, abastecimento de água e 

saneamento; ambiente sonoro); 
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• ecologia, flora e fauna; 

• uso do solo e ordenamento do território; 

• paisagem; 

• sócio-economia; 

• património histórico-cultural. 

As interacções entre os dois eixos da matriz, consistindo na síntese dos impactes ambientais das acções 

previstas no projecto, são representadas através das relações qualitativas previstas, utilizando os 

seguintes indicadores relativos: 

• sentido valorativo 

- positivo (sinal +); 

- negativo (sinal – ); 

• grau de significância 

- nulo ou insignificante (0); 

- pouco significativo (1); 

- significativo (2); 

- muito significativo (3); 

• duração 

- temporário (T); 

- permanente (P). 

Os critérios de avaliação acima expostos consideram-se suficientes para permitir uma compreensão 

genérica sobre a afectação da área de estudo por parte do projecto, tendo-se optado por não adicionar 

mais informação à matriz, de modo a manter a sua leitura o mais simples possível. Novamente se remete 

para o capítulo 5 para uma análise mais completa dos impactes identificados. 

Recorreu-se a um esquema de cores de modo a permitir uma percepção mais imediata do quadro geral do 

grau de significância dos impactes, utilizando-se os verdes para os positivos e os laranjas para os 

negativos, aumentando a intensidade da cor com o grau de significância. 
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Quadro 8.1.1 – Matriz síntese dos impactes ambientais residuais 

DESCRITORES AMBIENTAIS 

ACÇÕES DE PROJECTO POTENCIALMENTE GERADORAS DE IMPACTES 

Fase de construção 

-1 
Fase de exploração 

Intervenções 

terrestres 

Dragagem/ 

imersão dragados 

Outras 

interv. marít. 

Actividades de 

manutenção 

Funcionamento 

geral 

Topo-hidrografia, geologia e geomorfologia 0 + 1T 0 +1P 0 

Hidrodinâmica 0 + 1T 0 + 1P 0 

Qualidade da água e dos sedimentos 0 -1T 0 -1P -1P 

Qualidade 

do 

ambiente 

Qualidade do ar - 1T -1P 

Gestão de resíduos, abastecimento de água e saneamento   

Ambiente sonoro  -1P  

Ecologia, flora e fauna -1T/P -1P -1P 

Uso do solo e ordenamento do território 0 -1T 0 +2P 

Paisagem -1T / P 0 +1P 

Sócio-

economia 

Afectação das populações -1T 0 0 

Actividades económicas e criação de emprego +1T 0 +2P 

Património histórico-cultural 0 0 

0 a -1P 0 -1T 

-1 a -2T -1P a +1P 
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Legenda: 

Sentido valorativo Grau de significância Código de cores Duração 

 “+” – Positivo 
“–“ – Negativo 

“0” Nulo ou insignificante 0 

“T” – Temporário 
“P” – Permanente 

“1” Pouco significativo – 1 + 1 

“2” Significativo – 2 + 2 

“3” Muito significativo – 3 + 3 
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8.2. Avaliação global 

8.2.1. Fase de construção 

Conforme se pode observar pela matriz apresentada no Quadro 8.1.1, na fase de construção foram 

maioritariamente identificados impactes negativos pouco significativos e temporáriosimpactes negativos pouco significativos e temporáriosimpactes negativos pouco significativos e temporáriosimpactes negativos pouco significativos e temporários, considerando o 

carácter localizado da intervenção e o facto de o núcleo de pesca artesanal já existir, a curta distância do 

local para o qual será deslocalizado em resultado da implementação do projecto em estudo. 

Nesta fase apenas se identificaram impactes negativos pouco significativos a significativosimpactes negativos pouco significativos a significativosimpactes negativos pouco significativos a significativosimpactes negativos pouco significativos a significativos no ambiente 

sonoro. No entanto, a afectação deste descritor resulta das actividades construtivas, sendo, portanto, 

temporária. Os impactes sobre o ambiente sonoro serão tendencialmente pouco significativos, 

considerando os níveis de ruído verificados actualmente e admitindo a adopção das medidas de 

minimização recomendadas [Ger1Ger1Ger1Ger1,    alíneas a), d), e) e f) e Ger3Ger3Ger3Ger3]. 

Os impactes negativos pouco significativosimpactes negativos pouco significativosimpactes negativos pouco significativosimpactes negativos pouco significativos identificados no âmbito da qualidade da água e dos 

sedimentos e do uso do solo e ordenamento do território relacionam-se com as acções construtivas em 

meio aquático, sobretudo com as operações de dragagem. Devem-se à alteração da fisiografia dos fundos 

e à ressuspensão de sedimentos na coluna de água, mas poderão ser minimizados pela campanha de 

caracterização dos sedimentos a dragar recomendada para a fase prévia à empreitada (QAS1QAS1QAS1QAS1) e pela 

monitorização da qualidade da água, de acordo com o programa de descrito no capítulo 7 (QASQASQASQAS2222). 

Na qualidade do ar, gestão de resíduos, abastecimento de água e saneamento, ecologia, flora e fauna, 

paisagem e sócio-economia, os impactes negativos pouco significativos do projecto devem-se às várias 

acções de projecto, considerando-se que a sua minimização será conseguida à custa da adopção das 

medidas gerais e específicas (do âmbito dos correspondentes descritores) propostasno capítulo 6.. 

Por outro lado, registar-se-ão impactes posiimpactes posiimpactes posiimpactes positivostivostivostivos pouco significativospouco significativospouco significativospouco significativos nos domínios da sócio-economia 

(criação de postos de trabalho), da topo-hidrografia, geologia e geomorfologia e da hidrodinâmica, devido 

ao facto de as acções de dragagem contribuírem para contrariar o assoreamento da zona e assim melhorar 

as condições de escoamento, permitindo a utilização da bacia de abrigo da área de pesca artesanal em 

condições de segurança. 

Considerando os impactes negativos identificados, as medidas de minimizaçãomedidas de minimizaçãomedidas de minimizaçãomedidas de minimização propostas para esta fase 

estão fundamentalmente relacionadas com as boas práticas ambientais da empreitada, que incluem 

medidas destinadas a minimizar os impactes sobre o ambiente sonoro e a assegurar uma adequada 

gestão dos resíduos e efluentes produzidos nesta fase – medidas Ger1Ger1Ger1Ger1 a Ger3Ger3Ger3Ger3. 
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De modo a prevenir a ocorrência de impactes no património cultural, propôs-se a implementação de um 

Programa de Acompanhamento Arqueológico Programa de Acompanhamento Arqueológico Programa de Acompanhamento Arqueológico Programa de Acompanhamento Arqueológico da fase de construção    (PatPatPatPat1111).... 

 

8.2.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração, os impactes negativos impactes negativos impactes negativos impactes negativos expectáveis são permanentes e, regra geral,    pouco pouco pouco pouco 

significativossignificativossignificativossignificativos. Identificam-se impactes com um carácter cíclico, de baixa frequência, associados às 

operações de dragagem e manutenção da bacia de abrigo, e identificam-se impactes permanentes de 

carácter contínuo, resultantes do funcionamento geral do projecto, essencialmente, associados à 

circulação das embarcações de pesca artesanal. 

As operações de dragagem terão impactes negativos pouco significativosimpactes negativos pouco significativosimpactes negativos pouco significativosimpactes negativos pouco significativos, sobre a qualidade da água e 

dos sedimentos, o ambiente sonoro e a ecologia, flora e fauna, considerando as consequências deste tipo 

de operação já referidas no ponto 8.2.1. e os níveis de ruído verificados actualmente, mas admitindo a 

adopção das medidas de minimização aplicáveis recomendadas para a fase de construção [Ger1Ger1Ger1Ger1,    alíneas 

a), d), e) e f) e Ger3Ger3Ger3Ger3]. Esta avaliação também se baseia no pressuposto de que estas operações serão 

precedidas de campanhas de amostragem dos sedimentos (QAS4QAS4QAS4QAS4) e que será realizada a monitorização da monitorização da monitorização da monitorização da 

qualidade da águaqualidade da águaqualidade da águaqualidade da água de acordo com o programa descrito no capítulo 7 (QAS5QAS5QAS5QAS5). 

Relativamente aos impactes resultantes do funcionamento geral da área de pesca artesanal, assinalam-se 

impactes negativos sobre a qualidade da água e dos sedimentos, qualidade do ar, ambiente sonoro e 

ecologia, flora e fauna, uma vez que o projecto potencia o aumento do tráfego de embarcações de pesca 

artesanal e o tráfego rodoviário associado. No entanto, considerando a relativamente reduzida dimensão 

do projecto, a existência prévia do núcleo de pesca artesanal na proximidade da área de intervenção 

(situado no lado oposto da embocadura do porto de pesca) e a existência do porto de pesca e o porto 

recreativo de Olhão nas imediações, os impactes classificam-se como pouco significativos. 

Inclusivamente, a deslocalização do núcleo de pesca artesanal poderá mesmo contribuir para o 

descongestionamento da frente urbana junto da qual se situa actualmente, gerando impactes positivos impactes positivos impactes positivos impactes positivos 

pouco significativospouco significativospouco significativospouco significativos (ambiente sonoro e paisagem), também devidos às dragagens peródicas para 

manutenção da navegabilidade e segurança da bacia de abrigo (topo-hidrografia, geologia e 

geomorfologia e hidrodinâmica). 

Com efeito, é na fase de exploração que se esperam os principais efeitos positivos do projecto – impactes impactes impactes impactes 

positivos significativospositivos significativospositivos significativospositivos significativos ao nível da socio-economia e do uso do solo e ordenamento do território, dada a 
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reconhecida importância socio-económica do núcleo de pesca artesanal de Olhão no contexto regional e 

uma vez que o uso do solo previsto é consentâneo com as disposições dos planos de gestão territorial 

aplicáveis, nomeadamente, o PDM de Olhão, o POOC Vilamoura-VRSA e o Plano de Ordenamento do PNRF, 

em que esta área é reconhecida como área de jurisdição portuária ou área de equipamento, serviços e 

infra-estruturas do Porto de Pesca de Olhão. O projecto vai, igualmente, ao encontro das orientações do 

PROT Algarve para o sector das pescas, no sentido de melhorar as infra-estruturas terrestres de apoio à 

pesca e de dotar os portos de pesca de armazéns de aprestos. 

Finalmente, apesar de não serem expectáveis impactes negativos significativos na fase de exploração do 

projecto propõe-se a implementação de um Plano de Gestão AmbientalPlano de Gestão AmbientalPlano de Gestão AmbientalPlano de Gestão Ambiental, preferencialmente integrando 

toda a área portuária de Olhão, que englobe a implementação do Plano de Gestão Integrada de ResPlano de Gestão Integrada de ResPlano de Gestão Integrada de ResPlano de Gestão Integrada de Resíduosíduosíduosíduos 

definido pela Proman (2005a) (Ger4Ger4Ger4Ger4). 

Não são propostas medidas específicas com vista à salvaguarda do património histórico-cultural para esta 

fase, uma vez que, a priori, assume-se que as dragagens de manutenção não afectarão áreas não 

intervencionadas durante a fase de construção. Na eventualidade de ser necessário dragar áreas não 

perturbadas durante a fase de construção, o planeamento destas acções deve ser acompanhado por um 

arqueólogo. 
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9. Lacunas técnicas ou de conhecimento 

As lacunas de conhecimento identificadas durante o desenvolvimento do Estudo de Impacte Ambiental do 

Projecto de Execução da Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de Olhão devem-se sobretudo ao 

facto de ainda não estarem completamente definidos alguns aspectos associados ao projecto, 

nomeadamente: 

• faseamento da empreitada; 

• equipamento e técnicas de dragagem; 

• volume e periodicidade das dragagens de manutenção da bacia de abrigo – a futura taxa de 

deposição de sedimentos no local será determinada por um conjunto complexo de factores, 

o que inviabiliza qualquer estimativa no presente; assim, estas grandezas só se poderão 

estimar após um período mais ou menos prolongado de exploração. 

Adicionalmente, identificaram-se as seguintes lacunas ao nível da informação disponível para a 

caracterização da situação de referência a nível de qualidade da água e dos sedimentos: 

• caracterização da qualidade da água – elaborada recorrendo a dados de monitorização da 

qualidade da água no canal de Olhão recolhidos entre 1999 e 2002 (INAG, 2007) e qualidade 

das zonas balneares (CCDR-Algarve) porque, actualmente, a qualidade da água superficial 

não é monitorizada junto a Olhão; 

• caracterizações dos sedimentos – apesar da reduzida contaminação evidenciada pelos 

resultados das análises aos sedimentos realizadas no local a dragar e fornecidas pelo IPTM, 

recomenda-se a confirmação deste dado, ou seja, que seja realizada previamente à 

empreitada uma nova campanha de recolha e caracterização físico-química de amostras 

representativas da coluna de sedimentos a dragar (de acordo com as condições estipuladas 

na Portaria n.º 1450/2007, de 12 de Novembro), que permita uma visão actualizada no 

momento que antecede as operações de dragagem. 

Não foram assim identificadas lacunas de conhecimento relevantes que impeçam o cumprimento dos 

objectivos do trabalho ou que limitem significativamente a fiabilidade da análise apresentada. 

Adicionalmente, o EIA procura incorporar as medidas necessárias para acautelar um cenário distinto do 

indiciado pelos dados disponíveis à data da sua elaboração, pelo que se considera que, em termos gerais, 

o actual nível de conhecimento utilizado nas análises sectoriais é suficiente para a avaliação dos impactes 

ambientais associados à implementação do projecto em estudo, constituindo um suporte adequado às 

conclusões do EIA. 
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10. Conclusões 

10.1. Introdução; âmbito e objectivos 

O presente documento constitui o Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projecto de Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projecto de Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projecto de Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projecto de 

Execução da Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de OlhExecução da Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de OlhExecução da Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de OlhExecução da Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de Olhãoãoãoão, que visa implementar uma zona 

para acomodação das embarcações de pesca artesanal, a Leste da entrada do Porto de Pesca de Olhão, no 

âmbito das intervenções de Requalificação Ambiental daquele Porto. 

A realização do presente EIA decorre da alínea e) do n.º 10 (Projectos de infra-estruturas) do anexo II do 

DecretoDecretoDecretoDecreto----Lei n.º 69/2000, de 3 de MaioLei n.º 69/2000, de 3 de MaioLei n.º 69/2000, de 3 de MaioLei n.º 69/2000, de 3 de Maio (alterado pelos Decretos-Lei n.º 74/2001, de 26 de Fevereiro e n.º 

69/2003, de 10 de Abril e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro), referente à 

construção de estradas, portos e instalações portuárias, incluindo portos de pesca. 

O projecto, que se encontra em fase de projecto deprojecto deprojecto deprojecto de    execuçãoexecuçãoexecuçãoexecução, preconiza a criação de uma bacia de abrigo 

para embarcações de pesca artesanal, composta por quebra-mares e outro equipamento flutuante 

(incluindo 314 postos de acostagem para embarcações dos tipos I, II e II) e que pressupõe uma 

regularização de fundos. Está ainda prevista uma rampa de varagem, a recuperação da retenção marginal 

na entrada nascente do porto de pesca de Olhão e a criação de infra-estruturas terrestres de apoio, 

incluindo 154 armazéns de aprestos, balneários, edifício lavadouro, zona de estendal de redes, zona de 

estacionamento de embarcações em terra e redes de infra-estruturas (a zona será dotada de novas redes 

de fluidos, redes eléctricas, de telecomunicações e de CCTV). 

A Área de Expansão da Pesca Artesanal no Porto de Olhão tem como objectivosobjectivosobjectivosobjectivos a criação de um local 

definitivo para o estacionamento de embarcações de pesca artesanal, com boas condições operacionais, 

integrado no porto de pesca de Olhão. O projecto permite reordenar as diversas valências marítimas e 

portuárias de Olhão e posterior requalificação da zona adjacente ao porto de recreio, junto à frente 

ribeirinha da cidade. 

 

10.2. Situação de referência ambiental 

Os trabalhos efectuados no âmbito da caracterização dcaracterização dcaracterização dcaracterização da situação ambiental de referência a situação ambiental de referência a situação ambiental de referência a situação ambiental de referência permitiram um 

levantamento detalhado das condições ambientais que actualmente se verificam no local de implantação 

do projecto e sua envolvente, sendo de destacar o seguinte: 
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• topo-hidrografia, geologia e geomorfologia – as formações presentes correspondem a 

materiais aluvionares recentes de natureza arenosa e areno-silto-argilosa; o projecto insere- 

-se numa zona caracterizada pela sedimentação recente (Ria Formosa); 

• hidrodinâmica – a área de intervenção do projecto é particularmente influenciada pelas 

marés (as correntes fluviais afluentes ao sistema lagunar são reduzidas ao longo da maior 

parte do ano); 

• qualidade da água e dos sedimentos – os principais usos da água na Ria Formosa são a 

navegação, aquicultura (bivalves) e uso balnear; os dados disponíveis sugerem que os 

objectivos de qualidade da água para estes usos são de um modo geral cumpridos; embora 

os resultados das análises de sedimentos da área de intervenção revelem a presença de 

material com contaminação vestigiária, recomenda-se a confirmação deste dado através da 

realização, previamente à empreitada, de uma nova campanha de recolha e caracterização 

físico-química dos sedimentos a dragar, que permita uma visão actualizada no momento que 

antecede as operações de dragagem; 

• qualidade do ar – a concentração no ar ambiente dos poluentes monitorizados, regra geral, 

cumpre a legislação aplicável, ainda que os critérios aplicáveis à concentração de ozono e 

PM10 sejam ocasionalmente excedidos; 

• gestão de resíduos, abastecimento de água e saneamento – existe um Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos para o Porto de Olhão, que será implementado aquando da execução 

do projecto de requalificação ambiental do mesmo; identificam-se vários consumidores 

industriais de água potável no Porto de Pesca de Olhão (Doca de Pesca, INIAP, fábrica de 

gelo, etc.); a rede de saneamento instalada no Porto de Pesca    e na Doca de Recreio de Olhão 

é separativa e as águas pluviais são descarregadas directamente na Ria Formosa; 

• ambiente sonoro – actualmente, os valor-limite dos níveis sonoros estabelecidos para zonas 

por classificar quanto à sensibilidade ao ruído são cumpridos na área de projecto, embora 

sejam ultrapassados na sua envolvente; 

• ecologia, flora e fauna – a Ria Formosa é uma zona húmida de extrema importância para a 

avifauna aquática e migradora (espécies estivais e invernantes); no entanto, a área de 

projecto encontra-se profundamente alterada em virtude da sua artificialização e inserção 

em meio urbano, registando-se, essencialmente, a presença espécies antropofílicas pouco 

exigentes em termos ecológicos; 

• uso do solo e ordenamento do território – são aplicáveis os planos de ordenamento do 

território PDM de Olhão, Plano de Ordenamento do PNRF, POOC Vilamoura-VRSA e PROT 

Algarve (a faixa terrestre da área de intervenção e a interface terra/mar correspondem a área 

de jurisdição portuária e, a fracção em área molhada, está classificada como zona de uso 
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limitado dos recursos naturais e como espaço lagunar de uso restrito); identificaram-se 

ainda as restrições e servidões PNRF, ZPE Ria Formosa e Domínio Público Marítimo (meio 

aquático); ZEC Ria Formosa/Castro Marim (meio aquático e faixa terrestre marginal); Domínio 

Público do Estado/Domínio de Empresas Públicas (faixa terrestre) e servidão aeronáutica do 

aeroporto de Faro (totalidade da área de estudo); 

• paisagem – a área de intervenção integra-se numa zona de interface entre a unidade de 

paisagem zona portuária e a unidade canal/ria; a paisagem apresenta elevada qualidade 

visual a Sul (Ria Formosa), com capacidade de absorção visual bastante reduzida, enquanto 

a Norte (unidades artificializadas) apresenta menores qualidade e sensibilidade visuais; 

• sócio-economia – Olhão é o mais importante porto de pesca do Sul de Portugal; no entanto, 

a pesca artesanal tem operado com condições muito deficientes em terra (ocupa uma área 

pouco adequada em termos de varagem e estacionamento de embarcações e armazenagem 

de aprestos); Olhão apresenta, no contexto do Sotavento Algarvio, uma das mais elevadas 

incidências de desemprego; 

• património histórico-cultural – a Ria Formosa teve grande importância na estratégia de 

povoamento e aproveitamento dos recursos marinhos na economia, sobretudo a partir do 

período romano imperial (séc. I-IV d.C.), até aos dias de hoje; no entanto, na análise 

realizada no presente EIA não foram identificados quaisquer vestígios de ordem 

arqueológica na bibliografia para o porto de Olhão, tendo sido apenas possível observar um 

barco naufragado junto ao cais existente. 

 

10.3. Avaliação de impactes 

A avaliação de impactes ambientais aponta, de uma forma geral, para impactes negativosimpactes negativosimpactes negativosimpactes negativos pouco 

significativos, relacionados essencialmente com as operações de dragagem de sedimentos para 

estabelecimento e manutenção dos fundos de serviço da bacia de abrigo, nas fases de construção e de 

exploração, e do potencial acréscimo do tráfego de embarcações na área de intervenção durante a fase de 

exploração. 

Os impactes negativos de maior significância identificados dizem respeito ao descritor ambiente sonoro. 

Estes impactes, associados principalmente às operações de dragem, serão temporários (fase de 

construção) e pouco significativos, considerando os níveis de ruído verificados actualmente e admitindo a 

adopção das medidas de minimização recomendadas. 
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Relativamente aos descritores qualidade da água e dos sedimentos, ecologia, flora e fauna e uso do solo e 

ordenamento do território, os impactes expectáveis, associados à construção ou manutenção da bacia de 

abrigo e ao tráfego de embarcações associado à obra, classificam-se como pouco significativos tendo em 

conta a caracterização da situação de referência e os reduzidos volume/dimensão dos sedimentos/área a 

dragar/intervencionar; para salvaguardar a possibilidade de ocorrência de impactes negativos 

significativos e promover a adopção das medidas correctivas que se revelem necessárias, recomenda-se a 

monitorização da qualidade da água de acordo com o programa de monitorizaçãoprograma de monitorizaçãoprograma de monitorizaçãoprograma de monitorização proposto no EIA (para as 

fases de construção e exploração). De modo a prevenir a ocorrência de impactes no património cultural, 

propôs-se também a adopção de um Programa de Acompanhamento ArqueológicoPrograma de Acompanhamento ArqueológicoPrograma de Acompanhamento ArqueológicoPrograma de Acompanhamento Arqueológico da fase de construção. 

Por outro lado, na fase de exploração esperam-se impactes positivosimpactes positivosimpactes positivosimpactes positivos significativos ao nível da sócio- 

-economia e do uso do solo e ordenamento do território, dada a reconhecida importância socio-económica 

do núcleo de pesca artesanal de Olhão no contexto regional e uma vez que o uso do solo previsto é 

consentâneo com as disposições dos planos de gestão territorial aplicáveis, em que esta área é 

reconhecida como área de jurisdição portuária. O projecto vai, ainda, de encontro às orientações do PROT 

Algarve para o sector das pescas, no sentido de melhorar as infra-estruturas terrestres de apoio e de dotar 

os portos de pesca de armazéns de aprestos. Esperam-se ainda impactes positivos pouco significativos na 

socio-economia durante a fase de construção (criação de emprego), na topo-hidrografia, geologia e 

geomorfologia e na hidrodinâmica durante a fase de construção e exploração (devido às dragagens 

peródicas para criação e manutenção da bacia de abrigo) e na paisagem durante a fase de exploração. 

Relativamente às medidas de minimizaçãomedidas de minimizaçãomedidas de minimizaçãomedidas de minimização propostas, estão fundamentalmente relacionadas com as boas 

práticas ambientais da empreitada, que incluem medidas destinadas a minimizar os impactes sobre o 

ambiente sonoro e a assegurar uma adequada gestão dos resíduos e efluentes produzidos nesta fase. A 

título precaucionário, recomenda-se a realização de campanhas de caracterização dos sedimentos 

previamente à realização de dragagens – quer para a criação, quer para a manutenção – da bacia de 

abrigo, e a implementação de um programa de monitorização da qualidade da água. Finalmente, apesar de 

não serem expectáveis impactes negativos significativos na fase de exploração do projecto, propõe-se a 

implementação de um Plano de Gestão Ambiental, preferencialmente integrando toda a área portuária de 

Olhão, que englobe a implementação do Plano de Gestão Integrada de Resíduos definido pelo projectista 

para o Porto de Pesca de Olhão. 
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10.4. Balanço e considerações finais 

Os objectivos do Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Execução da Área de Expansão da Pesca 

Artesanal no Porto de Olhão foram atingidos, tendo os trabalhos desenvolvidos sido suficientemente 

aprofundados e precisos de modo a servir de base, não só à ponderação dos benefícios e inconvenientes 

do projecto em termos ambientais, mas também a uma adequada gestão ambiental, quer da empreitada, 

quer da posterior exploração do projecto. 

Conclui-se que o projecto apresenta um potencial de impacte negativo limitado e passível de minimização, 

não tendo sido identificados aspectos que o tornem inviável do ponto de vista ambiental. Pelo contrário, o 

balanço entre os impactes negativos e positivos é claramente positivo, sobretudo quando comparado com 

a ausência de intervenção, dada a actual situação da pesca artesanal no porto de Olhão. Para um bom 

desempenho ambiental do projecto, será no entanto fundamental garantir a implementação das medidas 

recomendadas e actuar sempre que possível preventivamente. 
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Quadro AI.1 – Elenco ictiofaunístico inventariado na Ria Formosa 

Família Espécie Nome Comum L. V.  

Scyliorhinidae Scyliorhinus canicula Pata-roxa  

 Scyliorhinus stellaris Pata-roxa  

Myliobatidae Myliobatis aquila Ratão  

 Pteromylaeus bovinus Ratão-bispo  

Dasyatidae Dasyatis pastinaca Uge  

Torpedinidae Torpedo marmorata Tremelga  

Clupeidae Sardina pilchardus Sardinha  

 Alosa fallax Savelha VU 

Engraulidae Engraulis encrasicolus Biqueirão  

Anguillidae Anguilla anguila Enguia EN 

Congridae Conger conger Safio  

Muraenidae Muraena helena Moreia  

Belonidae Belone belone Peixe-agulha  

Syngnathidae Hippocampus hippocampus Cavalo-marinho  

 Hippocampus ramulosus Cavalo-marinho  

 Nerophis ophidion Agulha  

 Syngnathus abastaer Agulha  

 Syngnathus acus Agulhinha  

 Syngnathus typhle Saguncho  

Gadidae Gaidropsarus mediterraneus Abrótea  

 Trisopterus luscus Faneca  

Moronidae Dicentrarchus labrax Robalo  

 Dicentrarchus punctatus Baila  

Serranidae Serranus cabrilla Garoupinha  

 Serranus hepatus Quatro-e-meio  

Pomacentridae Chromis chromis Castanheta  

Pomatomidae Pomatomus saltator Anchova  

Carangidae Caranx lugrubis Xaréu  

 Caranx rhochus Charro-amarelo  

 Trachurus trachurus Carapau  

 Trachinotus ovatus Prombeta  

Mullidae Mullus surmuletus Salmonete  

Sparidae Boops boops Boga  

 Dentex dentex Capatão-legítimo  

 Diplodus annularis Mucharra  
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Família Espécie Nome Comum L. V.  

 Diplodus bellottii Sargo-do-Senegal  

 Diplodus cervinus Sargo-veado  

 Diplodus puntazzo Sargo-bicudo  

 Diplodus sargus Sargo  

 Diplodus vulgaris Olho-de-boi  

 Lithognathus mormyrus Ferreira  

 Oblada melanura Dobradiça  

 Pagellus acarne Besugo  

 Pagellus bogaraveo Goraz  

 Pagellus erythrinus Bica  

 Pagrus pagrus Pargo-legítimo  

 Sarpa salpa Salema  

 Sparus aurata Dourada  

 Spondyliosoma cantharus Choupa  

Trachinidae Trachinus vipera 

Peixe-aranha-

pequeno  

 Trachinus draco Peixe-aranha-grande  

Scombridae Scomber scombrus Sarda  

Labridae Coris julis Judia  

 Labrus bergylta Bodião  

 Symphodus cinereus Bodião-cinzento  

 Symphodus bailloni Bodião  

Ammoditidae Ammodytes tobianus Rufião  

 Hyperoplus lanceolatus Galeota-maior  

Gobiidae Gobius paganellus Caboz-da-rocha  

 Aphia minuta Caboz-transparente  

 Gobius niger Alcabroz  

 Pomatochistus minutus Caboz-da-areia  

Callionymidae Callionymus lyra Peixe-pau  

 Callionymus maculatus Peixe-pau-malhado  

Blenniidae Coryphoblennius galerita Marachomba  

 Lipophrys pavo Marachomba-pavão  

 Lipophrys pholis Caboz  

 Parablennius gattorugine Marachomba-babosa  

 Parablennius pilicornis Alcabroz  

Sphyraenidae Sphyraena sphyraena Bicuda  
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Família Espécie Nome Comum L. V.  

Mugilidae Chelon labrosus Liça  

 Liza aurata Muge  

 Liza ramada Taínha-fataça LC 

 Liza saliens Taínha-de-salto  

 Mugil cephalus Negrão  

Atherinidae Atherina presbyter Peixe-rei  

Scorpaenidae Scorpaena porcus Rascasso  

 Scorpaena scrofa  Rascasso  

 Scorpaena notata Rascasso-escorpião  

Triglidae  Trigla lucerna Ruivo  

 Trigla gurnardus Cabrinha  

 Trigla cuculus Cabrinha  

Scophthalmidae Scophtalmus rhombus Rodovalho  

 Scophtalmus maximus Parracho  

Bothidae Arnoglossus laterna 

Carta-do-

mediterrâneo  

 Arnoglossus thori Carta-pontuada  

 Bothus podas 

Carta-de-olhos-

grandes  

Soleidae Microchirus azevia Azevia  

 Microchirus ocelatus Azevia-de-malhas  

 Microchirus variegatus Azevia-raiada  

 Solea kleinii Zebra  

 Solea vulgaris Linguado-legítimo  

 Solea lascaris Linguado-da-areia  

 Solea senegalensis Linguado-branco  

 Monochirus hispidus Cascarra  

Pleuronectidae Platichthys flesus Solha-das-pedras DD 

Balistidae Balistes carolinensis Peixe-porco  

Tetraodontidae Sphoeroides spengleri Peixe-balão  

Batrachoididae Halobatrachus didactylus Xarrôco  
  Fonte: Vicente, 2004. 
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Quadro AI.2 – Principais espécies de avifauna presentes na Ria Formosa 

Espécie Nome Comum L. V. Bona Berna D. Aves Fenologia 

Família Podicipedidae       

Tachybaptus ruficollis Mergulhão-pequeno LC  II  R 

Podiceps nigricollis Mergulhão-de-pescoço-preto NT  II  I 

Família Phalacrocoracidae       

Phalacrocorax carbo Corvo-marinho-de-faces-brancas LC  III  I 

Família Ardeidae       

Ixobrychus minutus Garça-pequena VU II II A-I N/I 

Nycticorax nycticorax Goraz EN  II A-I P 

Ardeola ralloides Papa-ratos CR | EN  II A-I P 

Bubulcus ibis Garça-boieira LC  II  R 

Egretta garzetta Garça-branca-pequena LC  II A-I N 

Ardea cinerea Garça-real LC  III  I 

Ardea purpurea Garça-vermelha EN II II A-I N 

Família Ciconiidae       

Ciconia ciconia Cegonha-branca LC II II A-I R 

Família Threskiornithidae       

Platalea leucorodia Colhereiro VU | NT II II A-I I 

Família Phoenicopteridae       

Phoenicopterus roseus Flamingo RE | VU II II A-I I 

Família Anatidae       

Anas penelope Piadeira LC II III  I 

Anas strepera Frisada VU | NT II III  I 

Anas crecca Marrequinha LC II III  I 

Anas platyrhynchos Pato-real LC II III  I 

Anas acuta Arrábio LC II III  I 

Anas querquedula Marreco n. c. II III  P 

Anas clypeata Pato-trombeteiro EN | LC II III  I 

Netta rufina Pato-de-bico-vermelho EN | NT II III  N 

Aythya ferina Zarro-comum EN | VU II III  I 

Aythya fuligula Negrinha VU II III  I 

Mergus serrator Merganso-de-poupa EN II III  I 

Família Accipitridae       

Milvus migrans Milhafre-preto LC II II A-I N 

Circus aeruginosus Tartaranhão-ruivo-dos-paúis VU II II A-I R 

Circus cyaneus Tartaranhão-azulado CR | VU II II A-I I 
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Espécie Nome Comum L. V. Bona Berna D. Aves Fenologia 

Circus pygargus Tartaranhão-caçador EN II II A-I P 

Hieraaetus pennatus Águia-calçada NT II II A-I P 

Família Pandionidae       

Pandion haliaetus Águia-pesqueira CR | EN II II A-I I 

Família Falconidae       

Falco peregrinus Falcão-peregrino VU II II A-I I 

Família Rallidae       

Porzana porzana Franga-d'água-grande DD II II A-I I 

Porphyrio porphyrio Caimão VU  II A-I N 

Fulica atra Galeirão LC II III  R 

Família Otididae       

Tetrax tetrax Sisão VU  II A-I P 

Família Haematopodidae       

Haematopus ostralegus Ostraceiro RE | NT  III  I 

Família Recurvirostridae       

Himantopus himantopus Perna-longo LC II II A-I N/I 

Recurvirostra avosetta Alfaiate NT | LC II II A-I N/I 

Família Burhinidae       

Burhinus oedicnemus Alcaravão VU II II A-I N/I 

Família Glareolidae       

Glareola pratincola Perdiz-do-mar VU II II A-I N 

Família Charadriidae       

Charadrius dubius Borrelho-pequeno-de-coleira LC II II  N 

Charadrius hiaticula Borrelho-grande-de-coleira LC II II  I 

Charadrius alexandrinus Borrelho-de-coleira-interrompida LC II II  N/I 

Pluvialis apricaria Tarambola-dourada LC II III A-I I 

Pluvialis squatarola Tarambola-cinzenta LC II III  I 

Vanellus vanellus Abibe LC II III  I 

Família Scolopacidae       

Calidris canutus Seixoeira VU II III  I/P 

Calidris alba Pilrito-d'areia LC II II  I/P 

Calidris minuta Pilrito-pequeno LC II II  I/P 

Calidris ferruginea Pilrito-de-bico-comprido VU II II  I/P 

Calidris alpina Pilrito-comum LC II II  I/P 

Philomachus pugnax Combatente EN II III A-I I/P 

Gallinago gallinago Narceja CR | LC II III  I 
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Espécie Nome Comum L. V. Bona Berna D. Aves Fenologia 

Limosa limosa Maçarico-de-bico-direito LC II III  I 

Limosa lapponica Fuselo LC II III A-I I 

Numenius phaeopus Maçarico-galego VU II III  I/P 

Numenius arquata Maçarico-real LC II III  I/P 

Tringa erythropus Perna-vermelha-escuro VU II III  I/P 

Tringa totanus Perna-vermelha CR | LC II III  I 

Tringa nebularia Perna-verde VU II III  I/P 

Tringa ochropus Maçarico-bique-bique NT II II  I 

Tringa glareola Maçarico-de-dorso-malhado n. c.  II II A-I P 

Actitis hypoleucos Maçarico-das-rochas VU II II  R 

Arenaria interpres Rola-do-mar LC II II  I/P 

Família Laridae       

Larus melanocephalus Gaivota-do-mediterrâneo LC II II A-I I 

Larus ridibundus Guincho LC  III  I 

Larus fuscus Gaivota-de-asa-escura VU | LC    I 

Larus cachinnans Gaivota-argêntea LC    R 

Família Sternidae       

Sterna caspia Gaivina-de-bico-vermelho EN II III A-I P 

Sterna sandvicensis Garajau-comum NT II II A-I P 

Sterna hirundo Andorinha-do-mar-comum EN II II A-I P 

Sterna albifrons Andorinha-do-mar-anã VU II II A-I N/I 

Chlidonias niger Gaivina-preta n. c. II II A-I N/I 

Família Alcidae       

Alca torda Torda-mergulheira LC  III  I 

Família Cuculidae       

Clamator glandarius Cuco-rabilongo VU  II  N 

Cuculus canorus Cuco LC  III  N 

Família Strigidae       

Asio flammeus Coruja-do-nabal EN  II A-I I 

Família Caprimulgidae       

Caprimulgus ruficollis Noitibó-de-nuca-vermelha VU  II  N 

Família Apodidae       

Apus apus Andorinhão-preto LC  III  N 

Apus pallidus Andorinhão-pálido LC  II  N 

Família Alcedinidae       

Alcedo athis Guarda-rios LC  II A-I N/I 
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Espécie Nome Comum L. V. Bona Berna D. Aves Fenologia 

Família Meropidae       

Merops apiaster Abelharuco LC II II  N 

Família Alaudidae       

Calandrella brachydactyla Calhandrinha LC  II A-I N/I 

Lullula arborea Cotovia-pequena LC  III A-I R 

Família Hirundinidae       

Riparia riparia Andorinha-das-barreiras LC  II  N 

Hirundo rustica Andorinha-das-chaminés LC  II  N 

Delichon urbica Andorinha-dos-beirais LC  II  N 

Família Motacillidae       

Anthus campestris Petinha-dos-campos LC  II A-I N/I 

Anthus pratensis Petinha-dos-prados LC  II  I 

Anthus spinoletta Petinha-ribeirinha EN | LC  II  I 

Motacilla flava Alvéola-amarela LC  II  N 

Motacilla cinerea Alvéola-cinzenta LC  II  I 

Motacilla alba Alvéola-branca LC  II  I 

Família Turdidae       

Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo LC II II  I 

Luscinia svecica Pisco-de-peito-azul LC II II A-I P 

Phoenicurus ochrorus Rabirruivo-preto LC II II  I 

Saxicola rubetra Cartaxo-do-norte VU II II  P 

Oenanthe oenanthe Chasco-cinzento LC II II  P 

Oenanthe hispanica Chasco-ruivo VU II II  N 

Turdus philomelos Tordo-músico NT | LC II III  I 

Turdus iliacus Tordo-ruivo LC II III  I 

Família Sylviidae       

Locustella naevia Felosa-malhada n. c. II II  P 

Locustella luscinioides Felosa-unicolor VU II II  P 

Acrocephalus schoenobaenus Felosa-dos-juncos n. c. II II  P 

Acrocephalus scirpaceus Rouxinol-pequeno-dos-caniços NT II II  N 

Acrocephalus arundinaceus Rouxinol-grande-dos-caniços LC II II  N 

Hippolais polyglota Felosa-poliglota LC II II  N 

Sylvia undata Felosa-do-mato LC II II A-I R 

Sylvia conspicillata Toutinegra-tomilheira NT II II  P 

Sylvia cantillans Toutinegra-carrasqueira LC II II  P 

Sylvia communis Papa-amoras LC II II  P 
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Sylvia borin Felosa-das-figueiras VU II II  P 

Phylloscopus bonelli Felosa de Bonelli LC II II  P 

Regulus ignicapillus Estrelinha-real LC II II  I 

Família Muscicapidae       

Muscicapa striata Papa-moscas-cinzento NT II II  P 
Legenda: 
Livro Vermelho Livro Vermelho Livro Vermelho Livro Vermelho (L.V.): RE RE RE RE –––– Regionalmente Extinto; CR CR CR CR ––––    criticamente em perigo; EN EN EN EN –––– em perigo; VU VU VU VU –––– vulnerável; NT NT NT NT –––– quase 
ameaçado; LC LC LC LC –––– pouco preocupante; n.c. n.c. n.c. n.c. –––– não consta no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (ICN, 2005). As 
atribuições separadas por uma barra vertical são referentes aos estatutos das populações 
reprodutoras/residentes/migradoras reprodutoras e das populações visitantes. 
Convenção de Bona:Convenção de Bona:Convenção de Bona:Convenção de Bona: Anexo II - engloba espécies migradoras em que o estado de conservação é desfavorável e cuja 
conservação e gestão exigem a conclusão de acordos internacionais, assim como aquelas cujo estado de conservação 
beneficiaria, de maneira significativa, da cooperação resultante de um acordo internacional. 
Convenção de Berna:Convenção de Berna:Convenção de Berna:Convenção de Berna: Anexo II - espécies da fauna estritamente protegidas; Anexo III - espécies protegidas da fauna. 
Directiva Aves:Directiva Aves:Directiva Aves:Directiva Aves: Anexo A-I - espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação requer a designação de zonas de 
protecção especial. 
Fenologia Fenologia Fenologia Fenologia (Fen): NNNNidificante, IIIInvernante, de PPPPassagem, RRRResidente. 
Fontes: Farinha & Trindade, 1994; NEMUS, 2001a; SPEA, 2002. 

 

 

 

 


