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1. INTRODUÇÃO 

 

A Sociedade Polis Litoral Ria Formosa S.A. – Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria Formosa 

(SPLRF), constituída entre o Estado e os municípios de Loulé, Faro, Olhão e Tavira, e criada no âmbito do 

Polis Litoral – Operações Integradas de Requalificação e Valorização da Orla Costeira com os objetivos de 

gestão, coordenação e execução do investimento a realizar na Ria Formosa, enquanto entidade promotora do 

projeto intitulado “Plano de Ação para a Valorização da Hidrodinâmica da Ria Formosa e Mitigação do Risco 

nas Ilhas Barreira”, dando cumprimento ao artigo 45º da RCM nº 78/2009 de 2 de Setembro sobre o Plano de 

Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa, que determina que as intervenções de dragagem previstas 

realizar ficam condicionadas à elaboração de um Plano Específico de Desassoreamento a submeter a 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), remeteu, a 20 de Fevereiro de 2013, à Entidade Licenciadora do 

Projeto - a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o referido projeto em fase de Estudo Prévio para ser 

sujeito a AIA no âmbito do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo DL nº 

197/2005, de 8 de Novembro, e à Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril. 

 

A Agência Portuguesa do Ambiente, na qualidade de Autoridade de AIA, nomeou, ao abrigo do Artigo 9º da 

referida legislação, a respectiva Comissão de Avaliação (CA), constituída pelas seguintes entidades: Agência 

Portuguesa do Ambiente, IP/Departamento de Avaliação Ambiental, que preside, Agência Portuguesa do 

Ambiente, IP/Departamento de Comunicação e Cidadania Ambiental, Agência Portuguesa do Ambiente, 

IP/Administração da Região Hidrográfica do Algarve (APA/ARH Algarve), Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas, IP (ICNF), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR/Algarve) e o Laboratório Nacional de Energia e Geologia, IP 

(LNEG). 

 

Foram nomeados pelas entidades acima referidas os seguintes representantes: 

� APA/DAIA - Eng.ª Dora Beja. 

� APA/DCOM – Drª Rita Cardoso. 

� APA/ARH Algarve – Dr. Alexandre Furtado. 

� ICNF – Dr Nuno Grade. 

� DGPC – Dr. Adolfo Martins.          

� CCDR/Algarve – Arqt.ª Alexandra Sena.  

� LNEG – Dr. Luís Pina Rebêlo. 

 

O EIA é da responsabilidade da empresa RECURSO – Estudos e Projetos de Ambiente e Planeamento, Lda e 

foi elaborado no período de Setembro a Dezembro de 2012. 

 

O “Plano de Ação para a Valorização da Hidrodinâmica da Ria Formosa e Mitigação do Risco nas Ilhas 

Barreira”, que será designado ao longo deste parecer por “Plano de Ação” integra as seguintes quatro 

intervenções que se encontram em fase de Estudo Prévio e se localizam nos concelhos de Loulé, Faro, Olhão, 

Tavira e Vila Real de Santo António: 
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� Intervenção 1 – Tavira. 

� Intervenção 2 – Faro/Olhão. 

� Intervenção 3 – Armona. 

� Intervenção 4 – Cacela. 

 

O EIA é composto pelos seguintes Volumes, datados de Fevereiro de 2013: 

� Relatório Final. 

� Resumo Não Técnico. 

 

No âmbito desta avaliação, e após a verificação da conformidade, o EIA foi ainda complementado com o 

Aditamento, datado de Abril  de 2013. 

 

Relativamente ao Estudo Prévio, este é constituído por um volume designado Relatório Final e é datado de 

Setembro de 2012. 

 

De acordo com o EIA as intervenções propostas resultam dos vários estudos realizados e da concertação das 

várias entidades com jurisdição na área do projeto. Assim este EIA tem como principal objetivo a análise 

integrada dos efeitos das intervenções preconizadas (valorização lagunar, mitigação do risco nas ilhas barreira 

e dragagem de canais e barras).  

 

O presente Parecer da Comissão de Avaliação pretende apresentar todos os aspetos que se consideram 

relevantes na avaliação efetuada, de forma a poder fundamentar/apoiar, superiormente, a tomada de decisão 

relativamente ao estudo prévio em avaliação, bem como definir as condicionantes/estudos, medidas de 

minimização/compensação e planos de monitorização a que o projeto de execução deve obedecer, de forma a 

serem posteriormente verificadas em sede de RECAPE. 

 

É, também, apresentado um capítulo com a metodologia adotada pela CA para a apreciação técnica do EIA. 
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

 

A metodologia adotada pela CA para a apreciação técnica do EIA foi: 

 

� Análise da Conformidade do EIA – solicitação, no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, de 

elementos adicionais para os seguintes fatores ambientais: Sistemas Ecológicos e Sócio Economia. 

� Análise do Aditamento ao EIA, remetido pela SPLRF.  

� Declaração da Conformidade do EIA, a 6 de Maio de 2013. 

� Solicitação de Pareceres Externos, dadas as afetações em causa e, de forma a complementar a análise da 

CA, às seguintes entidades: Universidade do Algarve (UA), Instituto Portuário e dos Transportes 

Marítimos, IP (Delegação de Faro) (IPTM), Câmara Municipal de Faro (CMF), Câmara Municipal de Olhão 

(CMO), Câmara Municipal de Loulé (CML), Câmara Municipal de Tavira (CMT), Câmara Municipal de Vila 

Real de Santo António (CMVRSA), Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP Algarve), 

Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), Direção Regional de Economia do 

Algarve (DRE Algarve), Capitania Porto de Faro (CPF), Capitania do Porto de Olhão (CPO), Capitania do 

Porto de Tavira (CPT), Capitania do Porto de Vila Real de Santo António (CPVRSA), Instituto Português do 

Mar e da Atmosfera (Olhão) (IPMA). Os Pareceres recebidos encontram-se no Anexo I. 

� Realização de uma visita, no dia 3 de Junho de 2013, ao local do projeto. Estiveram presentes os 

representantes da CA e da SPLRF. 

� Análise técnica do EIA, com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e a possibilidade dos mesmos 

serem minimizados/potenciados. A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada de acordo com os 

pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA – a APA/ARH Algarve emitiu parecer sobre 

Hidrogeologia; Hidrologia; Qualidade da Água e Sedimentos, o ICNF sobre Valores Ecológicos, a 

CCDR/Algarve sobre Uso do Solo, Ordenamento do Território, Sócio Economia e Qualidade do Ar, a DGPC 

sobre Arqueologia e Património Histórico, e o LNEG sobre Geomorfologia, Geologia e Topo-Hidrografia; 

Hidrodinâmica Lagunar; Dinâmica Costeira. Os restantes fatores ambientais foram avaliados pela CA 

tendo em consideração o mencionado no EIA. 

� Realização de reuniões de trabalho, com o objetivo de verificar a conformidade do EIA; analisar o projeto 

e os respetivos impactes; analisar os contributos setoriais das várias entidades da CA, e os pareceres 

solicitados a entidades externas; definir os fatores ambientais determinantes para a avaliação do projeto; 

e identificar as Condicionantes, Estudos, Medidas de Minimização e Planos de Monitorização a 

desenvolver na fase de Projeto de Execução.  

� Elaboração do Parecer Final tendo em consideração os aspetos atrás referidos, com a seguinte estrutura: 

1. Introdução, 2. Procedimento de Avaliação, 3. Antecedentes do Projeto, 4. Objetivos, Justificação e 

Descrição do Projeto 5. Análise dos Fatores Ambientais, 6. Pareceres Externos, 7. Consulta Pública 8. 

Conclusões e 9.Condicionantes, Estudos, Medidas de Minimização e Planos de Monitorização. 
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3. ANTECEDENTES DO PROJETO 

 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 92/2008, de 3 de Junho, a SPLRF elaborou o Plano Estratégico da 

Intervenção de Requalificação e Valorização da Ria Formosa (PEIRVRF) que deverá ser implementado até 

2013, o qual foi sujeito a uma Avaliação Ambiental Estratégica. Consultada a Declaração Ambiental emitida 

nessa sede, não se verificou a existência de diretrizes relevantes resultantes dessa avaliação para esta fase do 

projeto em avaliação. 

 

A estratégia de intervenção definida para esta zona costeira assentou na proposição “Ria Formosa - zona 

costeira singular - referencial de sustentabilidade” e baseou-se em três eixos estratégicos, que agrupam 

diferentes tipologias de projetos e ações: 

� Eixo 1 – Preservar o património ambiental e paisagístico: agrega os projetos que visam a minimização da 

erosão costeira, garantindo assim a preservação do sistema lagunar e a minimização de situações de 

risco de pessoas e bens, bem como a requalificação e renaturalização de áreas degradadas fundamentais 

para o equilíbrio biofísico da Ria Formosa - zona costeira preservada. É neste eixo que se integram as 

intervenções em avaliação, consideradas de interesse público. 

� Eixo 2 – Qualificar a interface ribeirinha. 

� Eixo 3 – Valorizar os recursos como fator de competitividade. 

 

Para a concretização do Plano de Ação foi tido em consideração o Estudo contratado ao LNEC, o Plano 

Plurianual de Dragagens Portuárias 2011-2015 elaborado pelo IPTM e o Plano de Pormenor da Praia de Faro. 

O Estudo contratado ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) teve como objetivo a elaboração de 

um plano de intervenção na Ria Formosa que potenciasse os valores naturais do sistema. O estudo intitulado 

“Valorização Hidrodinâmica da Ria Formosa e Mitigação do Risco nas Ilhas Barreira”, identificou as zonas 

vulneráveis ao rompimento do cordão dunar e, ao mesmo tempo, indicou os canais/ barras do sistema 

lagunar de onde podem ser retirados os sedimentos necessários para proceder à minimização do risco para 

pessoas e bens. Neste sentido, as intervenções preconizadas passaram pela alimentação de praias e reforço 

do cordão dunar, recorrendo à dragagem de alguns canais e barras da Ria Formosa, otimizando-se assim os 

recursos presentes. 

 

O Plano Plurianual de Dragagens Portuárias constitui um instrumento de planeamento e gestão para a 

manutenção das acessibilidades marítimas para o período de 2011-2015 nos portos sob jurisdição do IPTM. O 

plano inclui informação sobre a caracterização física e funcional dos portos da Ria Formosa e sobre a sua 

importância económica e social para a região do Algarve. Atendendo à informação sobre dragagens e sobre 

dinâmica costeira e para o período de execução do Plano (2011-2015), são previstas as necessidades de 

efetuar dragagens de manutenção e dar um destino adequado aos dragados, de acordo com as suas 

características. São também propostas medidas de monitorização e de minimização de impactes, 

relativamente às operações de dragagem e de eliminação dos dragados. 

 

O Plano de Pormenor da Praia de Faro (para a península do Ancão) encontra-se em elaboração pela SPLRF. A 

aprovação final do Plano de Pormenor em Assembleia Municipal deverá ocorrer até ao final do presente ano. 
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A sua elaboração decorre da implementação do Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Vilamoura – 

Vila Real de Santo António, e tem como objetivos a retirada de ocupações em zonas de risco e a manutenção 

e reposição das condições naturais do ecossistema e minimização das situações de risco para pessoas e bens 

por via de medidas corretivas de erosão e defesa costeira. O Plano contém as seguintes medidas: 

- Análise da remoção programada das edificações existentes. 

- Requalificação e reestruturação da área desafetada do Domínio Público Hídrico. 

- Condicionamento ao acesso e estacionamento. 

- Criação de estacionamento na margem terrestre. 

- Promoção de alternativas de acesso através de transporte público. 

- Ordenamento dos acessos pedonais. 

- Reestruturação da via de acesso à ilha. 

- Proposta de Plano de Praia. 

 

Assim, com o objetivo de compatibilizar o estudo do LNEC com o Plano Plurianual de Dragagens e o Plano de 

Pormenor da Praia de Faro, as entidades interessadas (ex-ARH Algarve, IPTM, ex-ICNB, Universidade do 

Algarve, LNEC e SPLRF) reuniram-se em Janeiro de 2012, e tendo por base o estudo do LNEC, definiram as 

intervenções e as prioridades do que seria a base do Plano de Ação. A ex-ARH Algarve apresentou, 

posteriormente, um conjunto de propostas de intervenção relativas à localização da barra do Lacém, bem 

como ao reforço do cordão dunar na península de Cacela e dragagem no canal de Cacela.  

 

Assim e tendo como base os estudos realizados procedeu-se à consolidação do Plano de Ação, que se 

apresenta neste EIA. 
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4. OBJETIVOS, JUSTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJETO 

4.1. OBJETIVOS e JUSTIFICAÇÃO 

 

O “Plano de Ação para a Valorização da Hidrodinâmica da Ria Formosa e Mitigação do Risco nas Ilhas 

Barreira” tem como objetivo principal a manutenção e reposição do equilíbrio do ecossistema e a minimização 

das situações de risco para pessoas e bens por via de medidas corretivas de erosão e defesa costeira, 

recuperação dunar e de alimentação artificial de praias, utilizando sedimentos provenientes da dragagem de 

canais, que visam melhorar a hidrodinâmica da Ria Formosa. 

 

O Plano de Ação visa a recuperação dunar e a alimentação artificial de praias, utilizando sedimentos 

provenientes da dragagem de canais, que visam melhorar a hidrodinâmica da Ria Formosa. Este Plano irá 

ainda potenciar os valores naturais do sistema através do aumento da taxa de renovação de água e do 

melhoramento geral da circulação hídrica na laguna, com diminuição da deformação da maré. Da obtenção 

dos sedimentos da dragagem dos canais decorrerá também uma melhoria das condições de navegabilidade 

na Ria Formosa. 

 

Assim, pretende-se com este Plano de Ação: 

� Melhorar as condições ambientais do sistema lagunar e potenciar os seus valores naturais através do 

aumento da taxa de renovação de água e da melhoria geral de circulação hídrica da laguna, com 

diminuição da deformação da maré, recorrendo à mobilização de sedimentos dos diferentes canais. 

� Minimizar os riscos nas zonas críticas do sistema de ilhas barreira que ameaçam a continuidade da 

estrutura arenosa, recorrendo à reutilização dos sedimentos para recuperação dunar e alimentação 

artificial de praias. 

 

As justificações apresentadas no EIA para as várias intervenções previstas, são: 

 

Intervenção 1 - Tavira: 

� O setor ocidental da ilha de Cabanas, junto às estruturas de estabilização da barra de Tavira, tem vindo a 

sofrer erosão acentuada com uma taxa de recuo máxima de 0,9 m/ano. 

� O cordão dunar apresenta-se pouco desenvolvido e com uma altura média baixa (cerca de 4,5 m ZH), o 

mais baixo de todo o sistema, apresentando uma suscetibilidade elevada a galgamentos nos setores 

oeste e central. 

� Devido à migração ou divagação natural e abertura de novas barras (por galgamento), grande parte da 

ilha de Cabanas é classificada com perigo de erosão, inundação e mudança súbita da posição da linha de 

costa. 

� A dragagem do canal de Cabanas diminui o tempo de residência e aumenta a área de influência da barra 

de Tavira. Enquanto as restantes ações de dragagem previstas nesta intervenção não influenciam 

significativamente a resposta dos fatores hidrodinâmicos. 

� O porto de Tavira é o porto com maior número de passageiros transportados para as ilhas barreira. Este 

porto é aquele que regista o maior número de embarcações de pesca. 
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Intervenção 2 - Faro/Olhão: 

� Na ilha da Culatra, a linha de costa está parcialmente artificializada pelos molhes que provocam a 

interrupção da deriva litoral, levando à erosão da zona ocidental da ilha, sendo esta uma das áreas de 

maior ocupação antropogénica. 

� A praia do Farol é muito estreita e a duna está degradada por pisoteio e deflação eólica, sendo visíveis 

vestígios de galgamentos oceânicos. 

� O setor oeste desta ilha apresenta uma taxa de recuo máximo de cerca de 2,4 m/ano. 

� A barra do Ancão, uma das áreas mais dinâmicas do sistema de ilhas barreira, apresenta dois tipos de 

migração: a migração cíclica, que se processa de poente para nascente; e a migração descontínua, que 

se processa essencialmente à escala anual, associada ao galgamento da ilha e posterior rutura na 

sequência de temporais. 

� Correspondendo à zona de migração da barra do Ancão, no extremo ocidental da ilha da Barreta, o 

cordão dunar é mais estreito e baixo, sendo por isso apontado como uma zona vulnerável ao 

galgamento. 

� A dragagem da barra do Ancão melhora todos os fatores hidrodinâmicos para a área. 

� Pretende-se reativar a carreira de transporte de passageiros para a Praia de Faro através do esteiro do 

Ramalhete. 

� O porto de Faro é o único porto com valência de porto comercial na Ria Formosa. O porto de Olhão 

assume a liderança no setor da pesca, sendo aquele que regista maior número de postos de trabalho, 

maior quantidade de pescado, maior valor de pescado descarregado e maior número de passageiros 

transportados para as ilhas barreira. 

 

Intervenção 3 - Armona 

� O cordão dunar da Praia de Faro está praticamente todo ocupado ou destruído não permitindo a 

dinâmica natural do sistema praia-duna. 

� O perfil de praia estreito e o rebaixamento da duna favorece a ocorrência de galgamentos oceânicos, 

apresentando uma suscetibilidade elevada a esses fenómenos já que este setor se apresenta fortemente 

intervencionado pelo Homem, sobretudo através de edificações de caráter permanente. 

� A linha de costa na Praia de Faro está em recuo há um século, no entanto a presença de estruturas de 

proteção longitudinal e a recolocação artificial de areia contribuem para a fixação do cordão, justificando 

o recuo praticamente nulo da linha de costa da zona central da península do Ancão nos últimos anos. 

� A dragagem da barra da Armona melhora diversos fatores hidrodinâmicos, sendo esta operação de 

importância fundamental para a valorização da hidrodinâmica da Ria Formosa. 

 

Intervenção 4 - Cacela 

� A península de Cacela é constituída por um cordão dunar sujeito com frequência a galgamentos 

oceânicos, tendo como consequência a migração para leste da barra de Lacém. A evolução recente desta 

península é caracterizada pelo seu estreitamento e migração para terra, e incremento das áreas de 

deflação eólica instaladas em zonas de cortes de galgamento. 
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� As intervenções que tiveram lugar no cordão dunar da península de Cacela para reforço e reconstrução 

de cordões dunares foram acompanhadas pela colocação de estruturas, paliçadas e plantação de 

vegetação, que intercetam o transporte eólico e contribuem para a fixação do cordão. 

 

4.2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

O projeto incide sobre o sistema lagunar e de ilhas barreira da Ria Formosa, que se estende ao longo de 

aproximadamente 58 km entre a praia do Garrão, a oeste e a praia da Manta Rota, a este. O cordão litoral 

arenoso que constitui o sistema de ilhas barreira desenvolve-se numa extensão de 18 km na direção NW-SE e 

40 km na direção NESW. O projeto, tal como referido, é composto por quatro intervenções, apresentadas em 

fase de Estudo Prévio (ver Esboço Corográfico – Anexo II): 

- Intervenção 1 – Tavira. 

- Intervenção 2 – Faro/Olhão. 

- Intervenção 3 – Armona. 

- Intervenção 4 – Cacela. 

 

A área do projeto encontra-se inserida no Parque Natural da Ria Formosa (PNRF). Foi classificada como Zona 

de Proteção Especial (PTZPE0017), pelo Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de Setembro, insere-se também no 

Sítio Ria Formosa-Castro Marim (PTCON0013), pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de 

Agosto e encontra-se ainda incluída na lista de Sítios Ramsar (zonas húmidas de importância internacional) 

desde 1980. 

 

O Plano de Ação corresponde ao Estudo Prévio de quatro intervenções de deposição e remoção de 

sedimentos, que a seguir se descrevem: 

 

- Intervenção 1 – Tavira  

Corresponde ao alargamento da praia a nascente da barra de Tavira, com o aproveitamento de sedimentos 

dos canais navegáveis que convergem na barra de Tavira promovendo a reposição das condições de 

navegabilidade. O volume necessário para proceder a esta alimentação artificial terá origem nas operações de 

dragagem nos canais de Santa Luzia, de Cabanas, do rio Gilão, da zona de Quatro Águas e do canal da barra 

de Tavira, e ainda do delta de vazante da barra de Tavira. Os sedimentos serão utilizados na alimentação da 

praia a nascente da barra de Tavira.  

 

Inclui as seguintes ações:  

- Alargamento da praia a este da barra de Tavira.  

- Dragagem do canal de Santa Luzia.  

- Dragagem do canal de Cabanas Tavira. 

- Dragagem da zona de Quatro Águas.  

- Dragagem do rio Gilão.  

- Dragagem do canal da barra de Tavira.  

- Dragagem do delta de vazante da barra de Tavira.  
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- Intervenção 2 - Faro/ Olhão 

Esta intervenção corresponde às necessidades de alargamento da praia a nascente da barra de Faro-Olhão 

(praia do Farol), de reforço do cordão dunar a nascente da nova barra do Ancão e de reposição da barra do 

Ancão, na posição ocupada em 1997. Serão dragados o canal de Faro, o canal de Olhão, o esteiro do 

Ramalhete, o canal da Praia de Faro - barra do Ancão e o canal da nova barra do Ancão. 

 

O sedimento resultante da abertura da nova barra, para além dos materiais provenientes do esteiro do 

Ramalhete, será utilizado para o fecho da atual barra e para o reforço do cordão dunar a este desta. Os 

sedimentos removidos do canal da Praia de Faro – barra do Ancão serão utilizados quer no fecho da atual 

barra do Ancão, quer no reforço do cordão dunar a este desta. Está ainda identificada uma área de 

empréstimo de sedimentos no canal de Faro, entre a bacia de manobra do porto de Faro e o esteiro do 

Ramalhete, para garantir a ligação entre ambos os canais. Para o alargamento da praia do Farol está ainda 

prevista a utilização de materiais provenientes da dragagem do canal da barra da Armona, operação 

pertencente à Intervenção 3 – Armona.  

 

Esta Intervenção inclui as seguintes ações:  

- Alargamento da praia a este da barra de Faro-Olhão (praia do Farol). 

- Reforço do cordão dunar a este da nova barra do Ancão-Faro. 

- Encerramento da atual barra do Ancão. 

- Dragagem do canal de Faro.  

- Dragagem do canal de Olhão. 

- Dragagem do esteiro do Ramalhete. 

- Dragagem do canal da Praia de Faro - barra do Ancão. 

- Dragagem do canal da nova barra do Ancão. 

- Dragagem do canal de Faro desde a bacia de manobra até ao esteiro do Ramalhete. 

 

- Intervenção 3 – Armona 

Esta intervenção corresponde à necessidade de reforço do cordão dunar e alargamento da Praia de Faro com 

os sedimentos provenientes da dragagem do canal da barra da Armona, do canal da Culatra – barra da 

Armona, do esteiro da Barra Grande e da zona interior do delta de vazante da Armona.  

 

Dada a necessidade de intervir a curto prazo no canal da barra da Armona o volume dragado deste local será 

usado para completar o alargamento da praia do Farol (pertencente à Intervenção 2 – Faro/Olhão). 

 

Esta Intervenção desdobra-se em duas fases: uma em que apenas será dragado o canal da barra da Armona, 

sendo o material removido utilizado para completar o alargamento da praia do Farol; e outra que contempla a 

zona interior do delta de vazante da barra da Armona, o canal da Culatra – barra da Armona e o esteiro da 

Barra Grande, sendo o material removido utilizado nas operações de depósito previstas para a Praia de Faro.  

 

Inclui as seguintes ações:  



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2568 

Plano de Ação para a Valorização da Hidrodinâmica da Ria Formosa e Mitigação do Risco nas Ilhas Barreira 

Julho de 2013 10 

- Reforço do cordão dunar da Praia de Faro. 

- Alargamento da Praia de Faro. 

- Dragagem do canal da barra da Armona.  

- Dragagem do canal da Culatra – barra da Armona. 

- Dragagem do esteiro da Barra Grande. 

 

- Intervenção 4 – Cacela  

Esta intervenção corresponde à necessidade de reforço do cordão dunar da península de Cacela com os 

sedimentos provenientes da dragagem do canal de Cacela, do canal de Cabanas – barra do Lacém e da barra 

do Lacém ou da barra do Forte. 

 

Apresentam-se duas alternativas com as seguintes ações:  

- Reforço do cordão dunar da península de Cacela.  

- Dragagem do canal de Cacela.  

- Dragagem do canal de Cabanas – barra do Lacém. 

 

Esta Intervenção apresenta duas alternativas: 

Alternativa Cacela (A): 

- Dragagem da barra do Lacém.  

Alternativa Cacela (B): 

- Dragagem da barra do Forte.  

- Fecho da barra do Lacém. 

 

Para a realização das dragagens associadas às 4 Intervenções acima mencionadas poderão ser utilizadas 

dragas de corte e sucção. A repulsão dos dragados poderá ser realizada diretamente para o cordão litoral ou 

para o fecho das barras ou para as praias, ou através de batelão motorizado que se deslocará pelos canais 

navegáveis, até às zonas próximas de depósito, onde a repulsão se efetuará por bombagem. Após o depósito, 

a redistribuição de sedimentos e o reperfilamento da praia deve ser feito com recurso a tratores e/ou pás 

carregadoras próprias. 

 

O excesso de sedimentos resultantes poderá ser utilizado noutras intervenções onde se verifique défice ou 

pode ser imerso no mar. O destino dos sedimentos em excesso será definido no âmbito do projeto de 

execução desta intervenção. 

 

Sedimentos 

Apresenta-se no Quadro seguinte o balanço de sedimentos das 4 Intervenções. 
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Volume (m3) Intervenção 1- 
Tavira 

 

Intervenção 2 
- Faro/ 
Olhão 

Intervenção 3 
- Armona 
Fase 1 

Intervenção 3 
- Armona Fase 

2 
 

Intervenção 4 
- Cacela 

(A) 
 

Intervenção 4 
- Cacela 

(B) 
 

Dragados 788 000 
 

685 000 47 000 1 513 000 271 000 400 000 

Depósito na 
área de 

intervenção 
 
 

287 500 663 500 34 500(1) 2 120 000 250 000 419 050 

Materiais com 
mais de 

30% de finos 
 

51 481 74 468 
 

0 2 650 17 727 45 672 

Materiais de 
classe 2 

0 14 065 0 1 343 0 
 

0 

Saldo por 
intervenção 

+500 500 -33 700  
 

+12 500 -608 343 +21 000 -19 050 

Nota: (1) Este volume será usado no alargamento da Praia do Farol, pertencente à intervenção 2 – Faro/Olhão. 

 

Considerou-se no EIA que todo o material com uma quantidade de finos superior a 30% poderá ser utilizado, 

mas apenas nas operações de reforço dunar.   

 

A estimativa apresentada contempla ainda a possibilidade do processo de aprovação do Plano de Pormenor da 

Praia de Faro ocorrer num prazo que não seja compatível com a necessidade de realizar a operação de 

dragagem no canal da barra da Armona. 

 

Estaleiro e Instalações Provisórias 

Não existe ainda nesta fase de Estudo Prévio indicação da localização do Estaleiro o qual se prevê seja de 

pequenas dimensões. O estaleiro incluirá instalações provisórias de apoio à empreitada, correspondendo a 

áreas cobertas (escritórios, instalações sanitárias, oficinas, etc.) e descobertas (parque de máquinas e 

materiais, estacionamentos, etc.). 

 

Calendarização 

As intervenções deverão ser iniciadas em 2013 e a sua conclusão deverá ocorrer até 2016, sendo que o seu 

faseamento será aferido nos projetos de execução, tendo em consideração outros aspetos que poderão 

condicionar o período de desenvolvimento dos trabalhos, nomeadamente a sensibilidade ecológica, o período 

balnear e os problemas de segurança decorrentes da agitação marítima. 

 

Projetos Complementares 

A Intervenção 3 - Armona implica a afetação de condutas de água e de saneamento que ligam a ilha da 

Culatra à ilha da Armona. Não se sabe nesta data qual a intervenção a realizar na referida conduta a qual será 

definida no âmbito do projeto de execução da Intervenção 3 – Armona. 
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5. ANÁLISE DOS FACTORES AMBIENTAIS 

 

5.1. Geomorfologia, Geologia e Topo-Hidrografia; Hidrodinâmica; Dinâmica Costeira. 

 

Geologia 

A Ria Formosa é constituída por dois ambientes geológicos principais, a zona de barreira e o sistema lagunar. 

O sistema de ilhas barreira é constituído por um cordão litoral arenoso descontínuo que se desenvolve 

segundo duas direções principais: NW-SE, ao longo de 18 km, até ao Cabo de Santa Maria, e SW-NE, numa 

extensão de 40 km, até à localidade da Manta Rota. 

 

O sistema de ilhas barreira da Ria Formosa é constituído atualmente por duas penínsulas (a do Ancão, a 

oeste, e a de Cacela, no extremo este) e por um conjunto de seis ilhas, separadas por barras, barras estas 

que efetuam a comunicação entre o sistema lagunar e o oceano: Ilha da Barreta, Ilha da Culatra, Ilha da 

Armona, Ilha de Tavira, Ilha de Cabanas e a pequena ilha formada à frente de Cacela (que se está a juntar à 

ilha de Cabanas por assoreamento da barra de Cacela). A origem mais provável da areia que abastece o 

sistema será as arribas localizadas a oeste do sistema, designadamente as arribas entre o Ancão e os Olhos 

de Água e os sedimentos da Plataforma Continental adjacente.  

 

A evolução do sistema de ilhas barreira da Ria Formosa encontra-se em consonância com a tendência natural 

de evolução dos sistemas costeiros de Portugal Continental. A escassez de sedimento para satisfazer as 

necessidades do transporte litoral, associada aos eventuais efeitos da subida do mar leva a um recuo 

generalizado da linha de costa e à migração das ilhas e penínsulas, que compõem o sistema, no sentido do 

continente. A zona lagunar apresenta uma tendência para o assoreamento.  

 

A implantação de estruturas perpendiculares à linha de costa para fixação das barras (ex: a barra de 

Faro/Olhão e a barra de Tavira) funcionam como entraves à deriva litoral de sedimento natural, quer retendo 

areia de encontro a essa estruturas, quer dificultando a livre circulação de sedimentos de oeste para este 

devido à barreira física originada, quer transportando para profundidades elevadas sedimento que deveria 

permanecer no sistema de deriva litoral, devido ao intenso jacto de vazante criado nas barras artificiais. Este 

fenómeno tem como consequência o alargamento das ilhas a oeste destas estruturas artificiais, por 

acumulação de sedimento contra o pontão, e o recuo mais acentuado (e geograficamente desigual) da linha 

de costa, a este dessas estruturas. Duas das intervenções preconizadas (Intervenção 1 – Tavira e Intervenção 

2 - Faro/Olhão) estão relacionadas com o desaparecimento das praias associado a estes processos. 

 

A parte oriental da península do Ancão, a parte oriental da ilha da Barreta, a nova ilha localizada em frente a 

Cacela e a península de Cacela são as zonas de barreira atualmente mais sujeitas aos efeitos da erosão e 

galgamento oceânico. Localmente, o sector ocidental da ilha de Cabanas, a praia do Farol, na parte ocidental 

da ilha da Culatra, e a zona da Fuzeta, são sectores que, quer devido à intervenção humanas quer devido à 

erosão natural, apresentam, maiores problemas relacionados com a erosão. 
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O sistema lagunar é formado por vários domínios, designadamente sapais, rasos de maré, canais de maré e 

pequenas ilhas. O substrato é em geral vasoso e areno vasoso, com exceção dos canais principais e das zonas 

mais próximas das barras, onde a componente arenosa assume uma maior percentagem. Junto à foz das 

linhas de água que desaguam na ria, a componente argilosa pode assumir valores significativos. 

 

No respeitante aos sedimentos, a análise granulométrica apresentada no EIA mostra diferenças acentuadas 

em função das campanhas realizadas, mostrando uma elevada variação espacial deste parâmetro. A 

campanha realizada em 2011 indica que aproximadamente 33% das amostras, correspondentes a 12 

estações, apresentam uma percentagem de finos (< 0,125 mm)  superior a 30% (7 classificadas com silte 

arenoso e 3 como areia fina). Na campanha realizada em 2012, 78% das amostras apresentam uma 

percentagem de finos superior a 30%. 

 

As intervenções vão no sentido contrário à tendência evolutiva do sector costeiro, que indicia um recuo da 

linha de costa e uma migração das barreiras para o interior. No entanto, as ações preconizadas vão no 

sentido de mimetizar situações do passado no respeitante à geologia costeira, designadamente a 

reconstrução de cordões arenosos sobre as dunas, o alargamento das praias e a reposição de barras em 

locais que ocupavam no passado recente. Estas ações, se devidamente executados, colocando os sedimentos 

apropriados aos ambientes geológicos que se pretende reforçar, poderão ser consideradas como 

apresentando um impacte positivo, embora temporário. 

 

Geomorfologia 

Como anteriormente referido, a Ria Formosa é constituída por dois ambientes geológicos principais, a zona de 

Barreira e o sistema Lagunar. O sistema de ilhas barreira é constituído atualmente por duas penínsulas (a do 

Ancão, a oeste, e a de Cacela, no extremo este) e por um conjunto de seis ilhas, separadas por barras, barras 

estas que efetuam a comunicação entre o sistema lagunar e o oceano: Ilha da Barreta, Ilha da Culatra, Ilha 

da Armona, Ilha de Tavira, Ilha de Cabanas e a pequena ilha formada em frente a Cacela após a abertura 

artificial da barra do Forte. 

 

As lhas apresentam uma forma alongada e relevo baixo e suave em consonância com uma morfologia de 

duna frontal e depósitos de overwash. As dunas frontais encontram-se frequentemente cortadas quer pela 

ação erosiva das ondas, quer pela ação eólica (blowouts). 

 

As lhas e penínsulas apresentam características distintas consoante os processos que estiveram na origem da 

sua formação: As penínsulas do Ancão e de Cacela, a pequena ilha em frente a Cacela e o extremo oeste da 

ilha da Barreta são globalmente muito estreitas e com um sistema de duna frontal incipiente ou degradado. 

As restantes ilhas são, em geral mais largas, sendo que a sua largura se deve, na maioria das situações, à 

incorporação dos deltas de enchente de antigas barras no corpo arenoso costeiro. No caso do extremo este 

das ilhas da Barreta e de Tavira, a sua maior largura deve-se à acumulação induzida pelos molhes das barras. 

 

As praias são, na sua generalidade, estreitas pois o sistema apresenta uma tendência para formação rápida 

de dunas frontais. Estas dunas apresentam-se isoladas ou em sequência, dependendo do ritmo de progressão 
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da linha de costa. Comportamento distinto ocorre na ponta oeste da ilha da Culatra, ilha de Armona e ilha de 

Cabanas onde, devido à rápida acumulação de sedimento e ao elevado dinamismo das barras naturais, as 

praias se apresentam bastante largas. Devido ao dinamismo deste tipo de sistemas em que coexistem 

sectores em erosão e em acreção, a formação e a destruição de dunas em simultâneo deve ser considerado 

um processo natural normal. 

 

O alargamento de praias e o reforço do cordão dunar, reforçando a barreira costeira, vêm contribuir para uma 

geomorfologia mais consonante com uma barreira em “equilíbrio”, onde a disponibilidade sedimentar permite 

a existência destes dois ambientes (em oposição a um ambiente em défice sedimentar, onde a duna, e 

mesmo a barreira, tendem a desaparecer). Assim, as ações preconizadas, se devidamente executadas, 

colocando os sedimentos apropriados aos ambientes geológicos que se pretende reforçar, poderão ser 

consideradas como apresentando um impacte positivo, embora temporário. 

 

Topo-Hidrografia 

O sistema lagunar apresenta uma topo-hidrografia característica deste tipo de ambiente com dominância 

espacial de sapais e rasos de maré, estruturas que se encontram a cotas compreendidas entre o nível da 

preia-mar de 0,4 a 0,5 do Zero Hidrográfico. Estas estruturas, geralmente aplanadas, são entrecortadas por 

um conjunto hierarquizado de canais de maré que conduzem a água no interior da laguna. Os canais, 

geralmente com fundo plano, apresentam uma profundidade, secção transversal e organização muito 

variáveis de local para local (fonte: EIA). Na zona mais interior da laguna, os canais não apresentam 

divagação significativa, contrariamente à zona de contacto com o mar, onde a migração das barras leva a um 

constante ajuste dos canais de comunicação com o oceano. É neste ambiente (zona de contacto com o 

oceano) que se verificam maiores alterações na topo-hidrografia, com constantes ajustamentos dos deltas de 

maré, devido à migração das barras, e ao assoreamento dos canais devido aos galgamentos oceânicos. 

 

Como anteriormente referido, as intervenções vão no sentido contrário à tendência evolutiva da laguna, das 

barras e dos deltas de vazante, que indiciam uma tendência para o assoreamento. As alterações na topo-

hidrografia, não tendo previstas interações com estruturas costeiras, podem ser consideradas como tendo um 

impacte positivo, e temporário, relativamente às condições de navegabilidade e à facilitação da renovação da 

água da laguna. 

 

Hidrodinâmica 

A tendência de assoreamento que ocorre na zona interna da Ria leva à diminuição do prisma de maré 

(volume de água que entra e sai do estuário associado com as marés), com consequente diminuição da 

velocidade do fluxo nos principais canais e diminuição das suas profundidades. Em marés de águas vivas, e 

de acordo com o EIA, o volume do prisma de maré atinge um valor aproximadamente de 135Mm3, renovando 

mais de três quartos da água contida no sistema.  

 

Através de modelação matemática, o EIA apresenta os efeitos do projeto na hidrodinâmica do sistema 

lagunar. Considera-se esta metodologia correta e fundamental para compreender como é atingido um dos 

principais objetivos ambientais do projeto. 
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Através dos cenários analisados na hidrodinâmica lagunar, verifica-se que na fase de funcionamento, as 

dragagens das barras e canais irão gerar um aumento/melhoria muito significativa na circulação de água do 

sistema lagunar e na taxa de renovação de água: Intervenção 2 (Barra do Ancão-Canal do Ramalhete) - terá 

um aumento da taxa de renovação de água de 80% a 140%, com uma antecipação da maré de 60 a 80 

minutos; Intervenção 3 (barra da Armona – intervenção completa) - o escoamento do prisma de maré nesta 

barra irá aumentar entre 22% e 33% (em 1976 esta barra escoava cerca de 50% do prisma de maré da Ria 

Formosa, escoando atualmente cerca de 25%); Intervenção 4 (Cacela A e B) - aumento da taxa de renovação 

de água entre 190% e 330%. 

 

Relativamente ao prisma de maré, a barra da Armona apresenta um valor que corresponde a 60% do da 

barra de Faro-Olhão, que domina as trocas entre os sistemas. As barras de Tavira e da Fuzeta apresentam 

um valor de aproximadamente 10% do da barra de Faro-Olhão e os valores das barras do Ancão e do Forte 

são residuais. Relativamente ao efeito de maré, verifica-se uma assimetria, com o trecho final do esteiro do 

Ramalhete, o canal de Cabanas, a barra do Ancão e a barra do Forte com uma maior tendência para a 

enchente. Verifica-se uma tendência de vazante nos principais canais da zona ocidental entre a barra Faro-

Olhão e a barra da Armona, no canal de Santa Luzia e nas barras de Faro-Olhão, Armona e Tavira. 

 

Igualmente verifica-se que o escoamento do prisma de maré passará a ser mais repartido pelas diversas 

barras do sistema lagunar, com perda da influência da Barra de Faro/Olhão a este nível (em 1976 esta barra 

escoava 30% do prisma de maré, sendo este valor de 60% na atualidade). Tal repercussão do projeto 

corresponde a um impacte positivo significativo para o hidrodinamismo do sistema, indo ao encontro de um 

dos principais objetivos do projeto. 

 

As ações preconizadas facilitarão as trocas de água entre o ambiente oceânico pelo que, neste capítulo, os 

impactes serão positivos e temporários. 

 

Dinâmica Costeira 

Como anteriormente referido, a deriva litoral de sedimento tem um transporte resultante no sentido oeste – 

este. As penínsulas do Ancão e de Cacela, a Ilha localizada em frente a Cacela (que à data deste Parecer 

ainda existia) e o extremo oeste da ilha da Barreta sendo globalmente muito estreitas e com um sistema de 

duna frontal incipiente ou degradado, estão sujeitas a galgamentos oceânicos. As barras apresentam 

tendência de migração para este. A colmatação do canal então gerado, quer por depósitos do delta de maré 

quer por depósitos associados a galgamentos oceânicos, pode levar ao fecho natural dessas barras e à 

abertura de uma nova barra mais a oeste, reiniciando-se o processo de migração da barra. A barra do Ancão 

é um exemplo recente deste processo. 

 

Considera-se que no EIA são descritas com o detalhe adequado todas as operações de dragagem e deposição 

de dragados, nas diferentes áreas a intervencionar. 
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Algumas destas ações poderão interferir/condicionar a dinâmica costeira. A dragagem do delta de vazante das 

barras, por exemplo, irá criar depressões que tenderão a encher novamente com sedimentos. Este processo 

de enchimento, até ser atingido novo equilíbrio, irá diminuir o volume de transporte de sedimentos para 

sotamar) da intervenção podendo tal fenómeno criar nos correspondentes troços costeiros uma alteração 

temporária no equilíbrio dinâmico existente (impacte temporário, reversível, mas significativo).  

 

Assim, as intervenções apresentam impactes de sinais contrários relativamente à dinâmica costeira. A 

colocação de sedimento nas praias e dunas colocará um volume adicional de sedimentos no sistema de deriva 

litoral, o que contribui positivamente para o seu funcionamento. Este aspeto terá um impacte positivo e 

temporário. Relativamente às ações que promovem a extração de sedimentos dos deltas e barras (Tavira e 

Armona), e consequente criação de sumidouros, elas apresentarão um impacte negativo e temporário. Em 

ambos os casos, o impacte é significativo. 

 

No entanto o que prevalece como impacte positivo significativo global de médio a longo prazo, será o reforço 

do cordão dunar e o alargamento das praias, ações que irão proteger o sistema lagunar de episódios de 

galgamento oceânico e reduzir a vulnerabilidade das ilhas barreira a fenómenos de erosão. A modelação e a 

revegetação do cordão dunar irá dotar as zonas intervencionadas de uma robustez complementar que irá 

promover a manutenção das areias no sistema dunar. 

 

Na sua globalidade, e em relação aos fatores analisados, o EIA apresenta uma caracterização extensa e 

detalhada dos mesmos, sendo que os dados disponíveis permitem efetuar a avaliação dos impactes 

provenientes da intervenção.  

 

As ações previstas no Plano, que detalhadamente se encontram descritas no estudo, têm como objetivo a 

redução do risco associado ao recuo da linha de costa e galgamento oceânico através do alargamento das 

praias e reforço do cordão dunar e o melhoramento das condições de renovação da água no interior da Ria, 

com benefício na navegabilidade, através da remoção de sedimentos dos canais navegáveis, esteiros, barras e 

deltas de vazante. As soluções preconizadas pelo Plano de Ação e analisadas no EIA cumprem os objetivos 

propostos, sendo que a alimentação artificial de praias e dunas, recorrendo a sedimentos que presentemente 

impedem uma circulação franca da água, se traduz numa solução de duplo benefício do ponto de vista da 

manutenção do sistema praia/duna/ria.  

 

Tendo em consideração a relevância da Hidrodinâmica e da Dinâmica Costeira na avaliação do projeto 

considera-se importante salientar para as Intervenções em avaliação os seguintes aspetos: 

 

Hidrodinâmica 

A dragagem dos canais da zona interior da laguna não influirá significativamente no prisma de maré uma vez 

que não são referidas operações de alargamento nos canais mas sim apenas de aprofundamento. 

Relativamente às dragagens em canais perto das barras, designadamente onde se verifica assoreamento 

gerado por galgamentos oceânicos ou por deposição associada aos deltas de enchente, será expectável que 

as ações de dragagem incrementem o prisma de maré, quer pela remoção de sedimentos existentes no 
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domínio entre-marés quer pela facilitação da circulação da água nesse locais, locais esses vitais para a troca 

de água entre os sistema lagunar e oceânico. As ações preconizadas para os dois ambientes descritos vão 

assim no sentido de facilitar a deslocação da água e, dessa forma, aumentar a troca de água entre o oceano 

e a laguna, e de diminuir a importância da barra de Faro/Olhão na drenagem do sistema, o que é considerado 

positivo nos dois casos. 

 

Dinâmica Costeira  

Intervenção 1 – Tavira 

Dragagem da Praia de Tavira (dragagem do delta de vazante da barra de Tavira até à praia a poente da 

barra). 

A barra de Tavira, outrora amplo espaço aberto ao oceano onde desaguavam as “quatro águas”, é hoje um 

estreito troço de água, condicionado pela existência de duas estruturas perpendiculares à linha de costa. A 

artificialização desta barra teve consequências na evolução da zona costeira. Relativamente às consequências 

locais desta artificialização, verifica-se que, a oeste da barra ocorreu um alargamento da praia e uma 

evolução da linha de costa no sentido do oceano, enquanto a leste da barra, a linha de costa recuou, 

encontrando-se atualmente a barreira em risco de rutura. A morfologia atual da praia (emersa e submersa) 

formada junto ao molhe oeste e do delta de vazante correspondem à resposta natural de acumulação devido 

às novas condições hidromecânicas impostas pela artificialização da barra. A dragagem da parte submersa da 

Praia de Tavira, associada à dragagem do delta de vazante, terá como consequência a criação de um novo 

desequilíbrio no sentido de gerar um novo espaço para acomodação de sedimento. Se por um lado a 

intervenção preconiza a resolução do problema na zona a leste dos molhes, com a deposição de sedimento, 

por outro lado está a criar um novo “sumidouro”, que dificultará a deriva litoral de sedimento natural, e dessa 

forma, potenciará a erosão no local que se quer proteger. Assim, propõe-se que, deste local, seja retirado 

apenas o volume necessário para permitir as condições de navegabilidade desejadas na barra. 

 

Intervenção 2 – Faro/Olhão 

Barra do Ancão 

O reposicionamento da barra do Ancão mais a oeste, preconizado no EIA, com um encurtamento do percurso 

que a água terá que percorrer, permitirá uma melhor comunicação das águas da laguna com o oceano, uma 

vez que a barra ficará mais próxima do Esteiro do Ramalhete. Acresce que o troço costeiro, no qual se 

pretende efetuar o bypass, é frequentemente sujeito a galgamentos oceânicos, com transporte de sedimentos 

para o interior do canal. Um assoreamento rápido desse sector, associado a um temporal, pode levar à rutura 

da península do Ancão mais para oeste, podendo pôr em risco as habitações existentes na península. Assim, 

julga-se que esta intervenção apresenta impacto positivo no respeitante ao melhor escoamento das águas da 

ria, e na diminuição do risco para as estruturas existentes na península do Ancão. 

 

Intervenção 3 - Armona 

Barra da Armona 

Esta intervenção processar-se-á em duas fases: a primeira corresponde à dragagem do canal barra da 

Armona, sendo as areias colocadas na Praia do Farol para reforço do alargamento da praia. 
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A segunda fase compreende as dragagens da zona interior do delta de vazante da barra da Armona, do canal 

da Culatra – barra da Armona e do esteiro da Barra Grande sendo os sedimentos utilizados para o 

alargamento da Praia de Faro e reforço do cordão dunar contíguo. 

 

No capítulo do EIA referente aos impactes por intervenção (ponto 5.3.1.1.) é mencionada a dragagem da 

parte mais a este da ilha, o que não é mencionado anteriormente. A dragagem da ilha não deve ser efetuada 

e as intervenções de dragagem no delta de vazante devem restringir-se ao mínimo necessário para permitir a 

navegação, uma vez que a interferência com o delta de vazante pode gerar perturbações na deriva litoral de 

sedimento com consequências negativas para as barreiras para nascente. 

 

Relativamente à segunda fase, que engloba a dragagem de sedimentos do delta de enchente e dos canais 

mais próximos, dever-se-á ter em conta que as depressões originadas pelas dragagens funcionam como 

sumidouros (a menos que o alargamento dos canais leve a um recrudescimento da atividade do canal, o que 

não é expectável devido a estes apresentarem tendência para o assoreamento desde a artificialização da 

barra de Faro) e que o volume de areia dragado tenderá a ser retirado do sistema de deriva litoral local. 

 

Intervenção 4 - Cacela 

Barra do Lacém/Barra do Forte 

A existência destas barras tem mostrado que elas funcionam como um sumidouro à deriva litoral de 

sedimentos, devido à forte acumulação nos deltas de enchente. A manutenção de uma, ou duas barras, 

acentuará esta acumulação sedimentar, com prejuízo para as praias situadas a este deste local (praias da 

Manta Rota e Lota, zonas de grande importância balnear e onde foram recentemente construídas estruturas 

urbanas sobre um território sujeito à erosão por evolução natural da ria).  

 

A intervenção de Cacela, apesar de contemplar duas opções, não contempla a opção em linha com a 

intervenção do Ancão, ou seja, repor o sistema como antigamente (fechar a barra do Forte, e fechar ou 

mover para a zona do Lacém (aproximadamente 1000 m a oeste da presente localização) a barra que se 

encontra próxima da Fábrica). 

 

A circulação de água no interior da laguna entre o atual extremo este, próximo da Manta Rota e a Barra de 

Tavira, situação que ocorreu na década de 50, encontra-se atualmente dificultada pelo assoreamento gerado 

pelos deltas de maré associados à barra do Lacém e, mais recentemente, à barra do Forte. A existência 

destas barras, ao favorecer localmente e temporariamente o escoamento da água, leva à entrada na laguna 

de uma grande quantidade de sedimentos que pertence ao domínio da deriva litoral, sedimento este que é 

necessário para alimentar as praias quer da zona da península de Cacela, quer da zona da Manta Rota e da 

Lota, mais a oeste. Este sedimento, por sua vez, dificulta o escoamento da água da laguna.  

 

Assim, e apesar de se encontrarem em avaliação duas soluções para esta Intervenção (Cacela (A) e Cacela 

(B)) a CA considera que sem uma avaliação comparativa com outras soluções não se poderá decidir sobre 

qual a solução que permite de forma mais adequada assegurar que se cumpram os objetivos do projeto. 

Desta forma, e em linha com o princípio de repor o sistema como no passado, a CA considera que para esta 
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Intervenção, para além das soluções em avaliação, deverão ser estudadas em fase de RECAPE outras 

soluções, nomeadamente:  

� Opção 1: Fechar a barra do Forte e recolocar a barra do Lacém, para W (no mínimo mais de 500m) da 

atual posição, com dragagem do Canal de Cacela e reposição do material na Península de Cacela para 

reforço do cordão dunar. 

� Opção 2: Fechar a Barra do Forte e a Barra do Lacém, com dragagem do Canal de Cacela e reposição do 

material na Península de Cacela para reforço do cordão dunar. 

 

Só assim será possível avaliar a melhor Solução para a Intervenção de Cacela.  

 

A opção 1, apesar de não impedir que se crie uma interrupção na deriva litoral de sedimento, transporta para 

W esse problema, afastando-o, contudo, da zona da Manta-Rota e do enraizamento da Península. Esta 

opção, adiando o problema, está em consonância com o objetivo da intervenção efetuada na península/barra 

do Ancão, onde se pretende recolocar o sistema como foi antigamente. 

 

A opção 2 permite mimetizar o sistema como ela funcionava na década de 50, quando apenas existia uma 

barra junto a Tavira. A existência de uma barreira contínua é a melhor solução para não retirar sedimento do 

sistema de deriva litoral, pelo que poderá contribuir para a "estabilidade" das praias do extremo oeste da 

península de Cacela e das zonas da Manta Rota e Lota. Acresce que esta solução, ao impedir a formação de 

deltas de enchente, gera mais estabilidade na circulação interna da zona lagunar, uma vez que os depósitos 

associados aos deltas de enchente, e os depósitos relacionados com os galgamentos oceânicos (que se 

pretendem evitar com o reforço do cordão dunar), são os principais responsáveis pela interrupção da 

circulação lagunar. A interrupção na circulação de água no interior da laguna provocada pelo delta de 

enchente da barra do Lacém foi a razão pela qual se abriu artificialmente a barra do Forte em 2010. 

Atualmente, tanto o delta de enchente da barra do Lacém como o da barra do Forte, contribuem para 

dificultar a circulação interna lagunar, algo que esta opção poderá obviar. 

 

Apesar da avaliação atrás efetuada existem alguns aspetos/soluções que suscitam dúvidas quanto ao seu 

resultado final e que será necessário acautelar, nomeadamente: 

� Análise granulométrica dos sedimentos: A percentagem de argilas é muito importante para a análise das 

características dos sedimentos para o reforço do cordão dunar. A classificação dos sedimentos entre finos 

e areias não é suficiente para se conseguir avaliar da existência ou a quantidade de argilas no sedimento. 

Sedimentos com argila não deverão ser utilizados como reforço do cordão dunar, pois a presença de 

argilas altera significativamente as condições físicas e químicas do depósito em relação a um depósito 

dunar, com consequências a nível da paisagem e flora bem como relativamente ao transporte eólico e 

resposta à erosão do mar. Na fase de projeto será necessário efetuar esta distinção e não colocar 

sedimentos com argila no reforço do cordão dunar. 

� Método de reforço do cordão dunar: O método de reforço do cordão dunar proposto aponta para a 

colocação, no núcleo do enchimento, de sedimentos com mais de 30% de finos, sendo posteriormente 

cobertos com dragados com percentagem de finos inferior a 30%. 
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A comissão de avaliação considera este método de reforço do cordão dunar inapropriado. Tratando-se de 

um sistema dinâmico, o eventual núcleo da zona realimentada será exposto, devido à evolução natural do 

sistema. A partir dessa altura, o material cimentado pelas argilas e siltes ficará exposto à zona de praia, 

com impactes negativos a nível da geologia, geomorfologia, dinâmica costeira, transporte eólico, 

paisagem e flora. 

� Balanço Global de Sedimentos: No balanço global de sedimentos (depósito vs dragagem) o saldo 

apresentado é negativo (quadro 3.18 do EIA). Este facto é difícil de compreender pois, no caso de todas 

as intervenções decorrerem como previsto, faltará areia para efetuar as realimentações preconizadas. 

Assim, deverá ser apresentado um balanço com valor nulo e indicados os volumes que não poderão ser 

utilizados nas realimentações. 

 

Assim e para os fatores em análise, considera-se que as ações preconizadas cumprem os objetivos 

pretendidos, sendo os impactes positivos claramente superiores aos impactes negativos. 

 

O parecer ficará no entanto condicionado à apresentação em fase de RECAPE: 

� de uma caracterização mais detalhada da granulometria dos sedimentos dragados; 

� de uma descrição mais detalhada do destino dos sedimentos dragados; 

� de uma análise mais detalhada do balanço dragados/depósitos; 

� de uma solução que vise uma realimentação do cordão dunar em consonância com o tipo de sedimentos 

típicos das dunas, para evitar a formação de um depósito atípico nesses ambientes frágeis e de grande 

valor natural; 

� à apresentação de um estudo comparativo de soluções que permitam atingir os objetivos do projeto, 

nomeadamente do ponto de vista da hidrodinâmica e do reforço do cordão dunar e que minimizem a 

afetação da encosta onde se encontra o conjunto patrimonial do Núcleo Histórico de Cacela Velha, 

questão levantada no âmbito da consulta pública efetuada. Esse estudo para além de poder incluir as 

Soluções em avaliação, correspondentes às Soluções Cacela (A) – Dragagem da barra do Lacém e Cacela 

(B) – dragagem da barra do Forte e fecho da barra do Lacém, deverá também incluir as soluções 

propostas pela CA, nomeadamente:  

� Opção 1: Fechar a barra do Forte e recolocar a barra de Cacela para W da atual posição, com 

dragagem do canal de Cacela e  reposição do material na Península de Cacela para reforço do 

cordão dunar; 

� Opção 2: Fechar a barra do Forte e a barra do Lacém, com dragagem do canal de Cacela e 

reposição do material na Península de Cacela para reforço do cordão dunar. 

� De forma a avaliar a evolução geológica, geomorfológica, topo-hidrográfica e da dinâmica costeira das 

zonas intervencionadas propõe-se a apresentação da realização de um plano de monitorização, ao longo 

de três anos, que englobe os troços costeiros e os canais intervencionados. 
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5.2. Hidrogeologia, Hidrologia, Qualidade da Água e Sedimentos  

 

Considera-se que o EIA, para estes fatores ambientais se encontra em termos gerais bem elaborado. 

Considera-se o projeto adequado e equilibrado para os objetivos em vista. A valorização hidrodinâmica da Ria 

Formosa através da dragagem de canais navegáveis e das barras incluindo o seu delta de vazante (com um 

volume de dragados até 2 600 000 m3) e a mitigação do risco nas Ilhas Barreira induzem impactes positivos 

que a longo prazo (correspondendo este ao que o EIA designa por fase de funcionamento) superam 

largamente os impactes negativos que, essencialmente se verificarão na fase de execução do projeto. 

 

Em concordância com o EIA considera-se que a componente do projeto de minimização da erosão costeira, 

através do reforço dunar e alargamento das praias, corresponde a uma intervenção ligeira, em contraponto a 

intervenções pesadas comumente utilizadas para o mesmo fim, com recurso à construção de paredões, 

esporões etc., e que não obstante existir a necessidade periódica de garantir a sua manutenção, cumprirá 

eficazmente os objetivos propostos de proteção da linha de costa. 

 

Igualmente se julga necessário proceder periodicamente a dragagens de manutenção de canais e barras por 

forma a contrariar fenómenos de assoreamento, muitas vezes influenciados e acelerados pela ação antrópica. 

As dragagens propostas não irão ultrapassar as cotas das dragagens efetuadas anteriormente pelo ex-ICNB, 

pelo que assim, se poderão considerar de manutenção.  

 

Tendo em conta o elevado dinamismo do sistema lagunar, tanto nos canais, como nas ilhas barreira, o 

carácter artificial das intervenções será com o tempo progressivamente anulado pelos agentes naturais, até se 

atingir a curto/médio prazo o equilíbrio com o meio circundante. 

 

Hidrogeologia 

A execução do projeto não terá qualquer impacte nos recursos hídricos subterrâneos. Será, no entanto, 

conveniente aquando da instalação dos estaleiros, assegurar o cumprimento de boas práticas por forma a 

evitar o derramamento de substâncias perigosas que se possam infiltrar no solo. 

 

Qualidade da Água e Sedimentos  

Ao nível do presente fator espera-se a diminuição da qualidade da água na fase de execução das dragagens e 

uma alteração do diâmetro médio dos sedimentos nas suas zonas de depósito. No entanto, este efeito será 

temporário. Na fase de funcionamento prevê-se um benefício ambiental significativo e de longo prazo, com o 

aumento da taxa de renovação de água e consequente melhoria na qualidade da água do sistema lagunar.  

 

Tendo em conta a elevada sensibilidade do ecossistema da Ria Formosa, bem como das atividades 

económicas existentes (em especial a piscicultura a moluscicultura e o turismo), dependentes da integridade 

do sistema em termos de qualidade de água e sedimentos, a execução do projeto terá que ser bastante 

controlada a este nível. 

 

Propõem-se as seguintes Medidas de Minimização: 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2568 

Plano de Ação para a Valorização da Hidrodinâmica da Ria Formosa e Mitigação do Risco nas Ilhas Barreira 

Julho de 2013 22 

� Devem ser definidas as áreas de implantação dos estaleiros, devem ser concebidos mecanismos de 

controlo em obra para que as dragagens e os depósitos de dragados sigam com rigor o estabelecido no 

projeto. Deverá evitar-se ao máximo depósitos provisórios de dragados, procedendo-se com rapidez ao 

espalhamento e nivelamento das areias; o projeto deverá detalhar, para além do reperfilamento dos 

dragados nas dunas e praias, as ações de revegetação do cordão dunar. 

� Tanto a nível de estaleiro, como do funcionamento da maquinaria, terão de ser dadas totais garantias de 

controlo para evitar o derrame acidental de substâncias perigosas.  

� As operações de dragagem têm como impacte negativo o aumento de turbidez da água, a ressuspensão 

de matéria orgânica cuja oxidação poderá levar a fenómenos de depleção de oxigénio, e a ressuspensão 

de populações bacterianas com agravamento da qualidade microbiológica da água. A intensidade destes 

fenómenos estará em grande parte dependente dos equipamentos e técnicas de dragagem a utilizar. 

Considera-se correta a medida de minimização apresentada no EIA, de que o caderno de encargos da 

empreitada deverá condicionar a seleção do empreiteiro em função da sua capacidade em utilizar 

equipamentos e técnicas que evitem ao máximo a ressuspensão dos sedimentos. 

� Na fase de RECAPE, tal como preconizado no EIA deverá ser definido um plano de monitorização da 

qualidade da água e sedimentos, para a fase de dragagem e fases subsequentes.  

� Em RECAPE terão de ser localizados e dimensionados com rigor os volumes a dragar com contaminação 

vestigiária de classe 2, e definidos os correspondentes locais de imersão em mar aberto. 

� Tendo em conta a necessidade de compatibilizar o diâmetro dos sedimentos dragados com o dos locais 

de depósito, em função da tipologia das ações de reforço a desenvolver (alimentação artificial de praias 

ou reforço do cordão dunar), o projeto de execução deverá contemplar um capítulo onde de forma mais 

aprofundada e quantificada, em função de critérios de proximidade (facilidade de transporte) e da 

referida compatibilidade entre sedimentos, se descrimine com rigor o destino dos inertes provenientes 

das diferentes operações de dragagem previstas. 

� No sentido de avaliar a evolução das zonas intervencionadas, terão de ser realizados levantamentos topo-

hidrográficos  após a conclusão das obras, durante 3 anos, com periodicidade anual. 

 

 

5.3 Sistemas Ecológicos 

 

O projeto, tal como referido no ponto 3. Antecedentes do Projeto, tem como principais objetivos melhorar as 

condições ambientais do sistema lagunar e potenciar os seus valores naturais através do aumento da taxa de 

renovação de água e da melhoria geral de circulação hídrica da laguna, com diminuição da deformação da 

maré, recorrendo à mobilização de sedimentos dos diferentes canais. Pretende-se ainda minimizar os riscos 

nas zonas críticas do sistema de ilhas barreira que ameaçam a continuidade da estrutura arenosa, recorrendo 

à reutilização dos sedimentos para recuperação dunar e alimentação artificial de praias. Complementarmente, 

esta mobilização de dragados irá permitir em alguns canais melhorar as condições de navegabilidade.  

 

O Plano de Ação, tal como também já mencionado, teve como suporte um estudo desenvolvido pelo LNEC 

com vista à elaboração de um plano de intervenção na Ria Formosa para potenciar os valores naturais do 

sistema. Esse plano teve como principais objetivos: 
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� a valorização da hidrodinâmica da zona lagunar, através do aumento da taxa de renovação de água, em 

particular nas áreas ocupadas por viveiros, o melhoramento geral da circulação hídrica na laguna, com 

diminuição da deformação da maré, e o aumento da repartição do prisma de maré total pelas diversas 

embocaduras do sistema, e; 

� a identificação das zonas críticas do sistema de ilhas barreira que ameaçavam a continuidade da 

estrutura arenosa de barreira e a proposta de medidas corretivas, assentes no aproveitamento de 

sedimentos resultantes da dragagem de canais ou barras do sistema. 

 

O estudo do LNEC, intitulado “Valorização Hidrodinâmica da Ria Formosa e Mitigação do Risco nas Ilhas 

Barreira” identificou, assim, as zonas vulneráveis ao rompimento do cordão dunar e, ao mesmo tempo, 

indicou os canais/barras do sistema lagunar onde podiam ser retirados os volumes de sedimentos necessários 

para proceder à minimização do risco para pessoas e bens. Neste sentido, as intervenções preconizadas 

passaram pela alimentação de praias e reforço do cordão dunar. Importa referir que as conclusões deste 

estudo não permitiram identificar necessidades de desassoreamento geral do sistema lagunar. Desta forma, 

as propostas de dragagem apresentadas pelo LNEC são essencialmente para reposição da estrutura de ilhas 

barreira.  

 

No âmbito do estudo do LNEC resultaram assim duas propostas de atuação, uma com um total de 1 028 000 

m3 de dragagem, e uma outra com 2 635 000m3, em qualquer dos casos distribuídos por 12 áreas. 

 

Importa referir que no âmbito do projeto de requalificação do sistema lagunar da Ria Formosa, desenvolvido 

pelo Parque Natural da Ria Formosa durante os anos de 1999-2000 foram dragados cerca de 2 500 000m3 de 

sedimentos, volume ao qual haverá que somar várias centenas de milhar de metros cúbicos dragados da 

barra da Armona, barra de Tavira/canal de Tavira e canal de Faro no âmbito das atividades portuárias. Foram 

os dados destas operações de dragagem que levaram o LNEC a concluir, no seu estudo, que não existe um 

processo sistemático de assoreamento do sistema lagunar, verificando-se sim um aprofundamento médio 

deste. 

 

Relativamente à questão de necessidade de aumento do hidrodinamismo no interior do sistema, seja por 

questões ecológicas seja por questões associadas aos viveiros de amêijoa-boa (Tapes decussatus), não foi 

possível confirmar em estudos científicos estas necessidades, tendo inclusive sido desenvolvidos dois estudos 

no âmbito da SPLRF denominados FORWARD e QUASUS. 

 

O presente Plano resulta da conjugação do trabalho desenvolvido pelo LNEC, com o Plano Plurianual de 

Dragagens Portuárias desenvolvido pelo IPTM, o qual se considerou ser compatível com os objetivos 

apresentados pelo estudo do LNEC. A definição das áreas de intervenção engloba ainda o contributo da ex-

ARH Algarve. O conjunto destas propostas resultou então numa hierarquização das intervenções apresentadas 

no EIA. 

 

Intervenção 1 – Tavira – prevê o alargamento da praia a nascente da barra de Tavira. O volume de areias 

necessário para efetuar esta alteração resultará das dragagens nos canais de Santa Luzia, Cabanas, rio Gilão, 
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zona das Quatro Águas e canal da barra, e ainda do delta de vazante da barra, sendo proposto estender a 

dragagem até à praia a oeste desta. Com a dragagem do delta de vazante e da praia a oeste da barra será 

reposta a eficiência do molhe oeste da barra. 

 

Os principais impactes negativos ocorrerão por via das dragagens a efetuar nos canais de Santa Luzia, 

Cabanas e rio Gilão por via da remoção da camada superficial de sedimentos.  

 

Nesta área não são conhecidos problemas no ecossistema que se associem a um deficiente hidrodinamismo, 

pelo que eventuais ganhos a este nível não deverão resultar em qualquer alteração significativa nas 

comunidades biológicas. Os principais ganhos derivam do aumento da área de habitat dunar resultante da 

recuperação que se prevê efetuar na extremidade ocidental da ilha de Cabanas. 

 

Intervenção 2 – Faro/Olhão – propõe o alargamento da praia do Farol com recolha de sedimentos 

provenientes das dragagens a realizar nos canais localizados nos concelhos de Faro e Olhão. 

 

No âmbito desta intervenção é também proposto repor a barra do Ancão na posição em que esta foi aberta 

pelo PNRF em 1997. O sedimento daqui resultante será utilizado na reconstrução no troço oeste da ilha da 

Barreta.  

 

As dragagens que estão previstas executar na Intervenção 2, com exceção da intervenção na barra do Ancão, 

incidem em áreas onde não se registam situações de hidrodinamismo deficitário que possa ser associado a 

problemas ambientais. Existem no entanto situações de descargas de contaminantes para o meio aquático 

que podem em determinadas situações causar degradação do ecossistema. Atendendo ao valor que se prevê 

dragar comparativamente ao prisma de maré existente nesta área da laguna, o aumento deste último será 

sempre residual e portanto os efeitos positivos deverão ser limitados. 

 

Ao nível do ecossistema não são esperados impactes positivos. A destruição das comunidades bentónicas nas 

áreas sujeitas a dragagens será um impacte negativo, mas pouco significativo devido a serem áreas de fundos 

relativamente limitadas. A reversibilidade dos impactes dependerá da possibilidade de recolonização dos 

fundos nas novas profundidades após as dragagens.  

 

Relativamente à intervenção na barra do Ancão, a sua reposição na sua anterior localização de 1997 permitirá 

prolongar o seu período de vida em mais 15 a 20 anos, dependendo dos episódios de forte agitação marítima 

que se venham a verificar, o que se considera um impacte positivo, significativo, mas de duração limitada no 

tempo. 

 

Intervenção 3 – Armona – dragagem da barra da Armona e zona leste da ilha da Culatra, com diminuição da 

superfície dunar da ilha. Esta intervenção tem dois objetivos principais, aumentar a capacidade hidráulica da 

barra da Armona, a qual tem vindo a reduzir sistematicamente a sua seção, e disponibilizar sedimentos 

necessários para a recuperação da zona da praia de Faro. 
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Do ponto de vista da conservação do sistema ecológico não se preveem melhorias significativas resultantes 

desta intervenção. Haverá uma diminuição de habitat dunar, o qual dará lugar a áreas naturais de sub-tidal. 

Não se identificando problemas de qualidade da água na zona, que não sejam os decorrentes da existência de 

descargas de águas residuais urbanas e outras situações diretamente derivadas da atividade humana, um 

aumento do hidrodinamismo não deverá resultar em melhorias significativas. Os problemas referidos deverão 

ser resolvidos na sua origem e não tentando transferi-los para o meio oceânico, que normalmente é o que se 

pretende quando se considera aumentar o hidrodinamismo no espaço lagunar, o qual, por definição, é um 

meio restrito. 

 

O EIA identifica como principal impacte negativo a destruição do troço terminal (a leste) da ilha da Culatra. 

 

Intervenção 4 – Cacela – dragagem dos canais de Cacela e Cabanas-barra do Lacém com reconstrução do 

cordão dunar. Esta área foi alvo de uma intervenção semelhante em 1999/2000, na qual a barra do Lacém foi 

reposicionada em frente à ribeira do Lacém. No atual projeto são apresentadas duas opções, uma com a 

dragagem da barra do Lacém, e uma outra suprimindo esta e dragando apenas a atual barra do Forte.  

 

Analisando estas propostas com base na experiência adquirida no anterior projeto considera-se que não existe 

qualquer vantagem na manutenção da barra do Lacém, já que a mesma constitui o principal fator de 

assoreamento excessivo do espaço lagunar, o que tem conduzido a deficiências hídricas deste. Por outro lado, 

os sedimentos que entram no sistema contribuem para aumentar o défice existente nas praias imediatamente 

localizadas a sotamar. 

 

Atendendo à configuração da laguna nesta área, resumindo-se a um único canal paralelo à linha de costa, a 

dragagem de todo o canal até à zona da barra de Tavira poderá tornar desnecessária a manutenção da barra 

do Forte, já que a circulação de água através do canal de cabanas será suficiente para garantir condições 

ecológicas adequadas. 

 

Relativamente à análise dos impactes na fase de funcionamento considera-se que a elevada resiliência 

característica deste sistema lagunar tenderá a reverter as situações para novos pontos de equilíbrio, sendo 

expectável que os processos dinâmicos voltem a remobilizar os sedimentos, particularmente nas áreas de 

maior hidrodinamismo: península do Ancão, barra do Ancão, praia do Farol, barra da Armona, ilha de Cabanas 

e península de Cacela. Na praia de Tavira tenderão a acumular-se novamente os sedimentos devido ao efeito 

do esporão poente da barra de Tavira. Nos canais do sistema lagunar, fora do efeito direto das barras tenderá 

a manter-se as cotas de dragagem, com exceções muito pontuais onde tende a verificar-se a acumulação de 

sedimentos.  

 

As comunidades bentónicas destruídas nas fases de obra tenderão a recuperar em processos que, 

dependendo de fatores como a hidrodinâmica, as características do sedimento e a maturidade das 

comunidades, podem demorar 10 ou mais anos.  
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Nas áreas de recuperação do sistema dunar poderão ser alcançados níveis de estabilização prolongados, 

sempre que seja possível recuperar a dinâmica duna/praia e sempre que não se verifiquem episódios erosivos 

extremos. O sucesso da recuperação do ecossistema dunar estará ainda fortemente correlacionada com a 

adequabilidade dos sedimentos utilizados.  

 

Devido ao facto da maioria dos canais onde se pretende intervir terem já sido alvo de outras intervenções, os 

impactes tenderão a ser menos gravosos. No entanto, as pretensões de dragar muito além das cotas 

anteriormente atingidas, ou de dragar áreas não intervencionadas nos últimos 15/20 anos tendem a resultar 

em impactes negativos de maior significância. Uma maior profundidade relativa de dragagem resultará ainda 

numa maior área afetada devido à necessidade de taludes mais extensos, o que poderá provocar instabilidade 

das margens adjacentes. 

 

Considerando o atual estado de conservação do ecossistema, e particularmente os resultados obtidos no 

anterior projeto de dragagens efetuado pelo PNRF, não serão de esperar melhorias significativas, com 

exceção da área de influência da barra do Ancão, onde alguns estudos já indicam situações de depleção de 

oxigénio. Também na península de Cacela poder-se-á registar uma melhoria significativa do ecossistema, a 

qual não se considera muito relevante dada a reduzida área lagunar aí existente. 

 

A recuperação do cordão dunar constitui sempre um impacte positivo, dado ser este o garante da 

manutenção do ambiente lagunar, onde predominam os fundos baixos e um hidrodinamismo reduzido. 

 

Só na fase de Projeto de Execução quando forem indicadas com precisão as áreas a dragar será possível 

efetuar uma avaliação mais precisa dos impactes que poderão ocorrer nos diversos habitats que compõem o 

ecossistema, pois as áreas indicadas neste Estudo Prévio não apresentam o detalhe necessário a essa 

avaliação. Refere-se no EIA que a destruição de determinadas áreas não é relevante dado serem áreas sem 

valor conservacionista, o que não se considera correto, uma vez que o ecossistema lagunar corresponde ao 

habitat prioritário 1150 - lagunas costeiras. Assim, considera-se que a definição de maior ou menor valor 

conservacionista das áreas apresentada no EIA não consubstancia (carta 5 do anexo XI) o estipulado nas 

diretivas comunitárias relativas à conservação da fauna, flora e seus habitats, nem tão pouco no POPNRF, 

aspeto que em fase de Projeto de Execução deverá ser revisto. 

 

Ainda assim, o EIA conclui corretamente acerca dos possíveis impactes negativos sobre algumas áreas de 

maior valor, nomeadamente áreas de intertidal, onde ocorre a espécie da planta Spartina marítima e as 

fanerogâmicas marinhas.  

 

A recuperação dunar poderá resultar num aumento das áreas de habitat de nidificação da avifauna, 

nomeadamente da chilreta, Sterna albifrons, impacte este positivo mas que tenderá a desaparecer com a 

colonização da área pela vegetação dunar. Contrariamente, a dragagem do troço leste da ilha da Culatra 

resultará numa destruição de área de nidificação desta espécie. Esta espécie utiliza áreas de duna que não 

tenham vegetação, áreas em erosão ou áreas em formação. É uma espécie relevante, que poderá aproveitar 

as novas áreas de duna, e com impactes negativos mínimos por efeito da dragagem da área de duna na barra 
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da Armona. Assim, considera-se que em fase de projeto de execução deverá propor-se a monitorização das 

populações de Sterna albifrons nas ilhas barreira da Ria Formosa. 

 

Considera-se também, que em fase de projeto de execução com as áreas a dragar definidas, incluindo os 

respetivos taludes, deverá ser apresentado um Estudo que permita analisar com precisão a afetação de áreas 

de maior valor ao nível das comunidades bentónicas, nomeadamente áreas de fanerogâmicas marinhas, áreas 

de ocorrência de Hippocampus sp. (cavalo-marinho) e áreas de intertidal. Este estudo deverá considerar os 

eventuais efeitos do aumento do hidrodinamismo em áreas não afetadas diretamente pelas dragagens. 

 

 

5.4 Ordenamento do Território 

 

São devidamente identificados os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) presentes na área de influência do 

projeto. 

 

No que diz respeito às figuras de ordenamento do território em vigor indicadas para a área em questão refere-

se que na mesma para além dos Instrumentos de Gestão Territorial de âmbito regional, municipal e sectorial 

corretamente enumerados, são igualmente aplicáveis os seguintes Instrumentos de Gestão Territorial de âmbito 

nacional: Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT- Lei nº 58/2007, de 4 de 

Setembro) e Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS – RCM nº 109/2007, de 20 de Agosto).  

 

Acerca destes diplomas de âmbito nacional importa referir que os princípios estratégicos contidos no PNPOT e 

ENDS foram assumidos pelo PROT-Algarve. 

 

Os diplomas legais que poderão ter interferência direta com o Plano de Ação em questão são: 

� Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000- RCM n.º 115-A/2008, de 21 de Julho). 

� Plano de Ordenamento da Orla Costeira Vilamoura – Vila Real de Santo António (RCM n.º 103/2005, de 27 

de Junho). 

� Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa (POPNRF- RCM n.º 78/2009 de 2 de Setembro). 

� Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (RCM nº 10272007, de 3 de Agosto, com as 

retificações introduzidas pela Declaração de Retificação nº 85-C/2007, de 2 de Outubro e as alterações 

introduzidas pela RCM nº 188/2007, de 28 de Dezembro). 

� Plano Diretor Municipal (PDM) de Loulé (RCM nº81/95, de 24 de Agosto, com a redação dada pela 

Alteração ratificada pela RCM nº66/2004, de 26 de Maio, e Alteração publicada pelo Aviso nº 5374/2008, 

de 27 de Fevereiro). 

� Plano Diretor Municipal (PDM) de Faro (RCM nº 174/95, de 19 de Dezembro, com a redação dada pela 

alteração por adaptação, e retificação publicada pelo Aviso nº 17503/2008, de 6 de Junho). 

� Plano Diretor Municipal (PDM) de Olhão (RCM n.º 142/95, alterado, por adaptação ao PROT Algarve, pelo 

Aviso n.º 3571/2008, e retificação da alteração por adaptação do Regulamento do PDM, divulgada pela 

Declaração de Retificação n.º 1477/2010). 
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� Plano Diretor Municipal (PDM) de Tavira (RCM nº 97/97, de 19 de Junho, alterada pelo Aviso nº 24377-

B/2007, de 11 de Dezembro, pelo Aviso nº 25861/2007, de 26 de Dezembro e retificação nº 473/2008 de 5 

de Março). 

� Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Real de Santo António (ratificado pela Portaria nº 347/92, de 16 de 

Abril, cujo Regulamento foi publicado no Diário da República 2ª série, nº 160, de 14 de Julho de 1992, com 

a alteração por adaptação ao PROT Algarve, publicadas pelo Regulamento n.º 103/2008, de 29 de 

Fevereiro). 

 

Plano Sectorial da Rede Natura 2000 

 A Ria Formosa insere-se no Sítio PTCON0013 - Ria Formosa/Castro Marim, do Plano Sectorial da Rede Natura 

2000, sendo pela sua diversidade, complexidade estrutural e dimensão a mais importante área húmida do sul 

de Portugal continental. A Ria Formosa é classificada como Zona de Proteção Especial (PTZPE0017).  

 

O Plano de Ação, em apreço, encontra-se a ser sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, pelo 

que pode concluir-se que a pretensão dá cumprimento aos desígnios constantes no Plano Sectorial da Rede 

Natura 2000. 

 

Plano de Ordenamento da Orla Costeira Vilamoura – Vila Real de Santo António (POOC Vilamoura- Vila Real de 

Santo António) 

De acordo com o POOC Vilamoura – Vila Real de Santo António, o presente Plano de Ação insere-se na Zona 

Terrestre de Proteção e Margens das Águas do Mar da Ria Formosa, apresentando o solo a classificação de solo 

rural, abrangendo as categorias: 

- Espaços naturais: compostos por áreas e habitats naturais, seminaturais ou outros com valor ambiental e 

paisagístico, incluindo praias; dunas; arribas; espaço lagunar; áreas húmidas e áreas ameaçadas por cheias; 

linhas de água e margens; áreas complementares de proteção da natureza e áreas de enquadramento. 

- Espaços de produção aquícola: integram as áreas afetas à produção aquícola em espaços confinados. 

- Espaços edificados a reestruturar: objeto da realização de projetos de intervenção e requalificação ou planos 

de pormenor, de acordo com os procedimentos referidos no POOC. 

- Equipamentos, serviços e infraestruturas, com exceção das portuárias: expansões previstas por força da 

necessidade de uma melhor infraestruturação. 

 

O Plano de Ação abrange também a Zona Marítima de Proteção, que corresponde à faixa das águas marítimas 

compreendida entre a LMBMAV (linha da máxima baixa-mar das águas vivas) e a batimétrica dos 30m em toda 

a extensão do POOC. 

 

A pretensão encontra enquadramento nas ações de proteção e valorização costeira, deste plano especial. 

 

Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa (POPNRF) 

O POPNRF tem por objetivo estabelecer regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais e fixar os usos e 

regime de gestão com vista a garantir a manutenção e a valorização das características das paisagens naturais 

e seminaturais, e a diversidade biológica do Parque Natural da Ria Formosa, considerando duas grandes áreas 
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objeto de zonamento e regulamentação: a área terrestre e a área marinha, sendo definidas diferentes tipologias 

sujeitas a regimes de proteção específicos, de acordo com os valores biofísicos presentes e a respetiva 

sensibilidade ecológica. 

 

O Plano de Ação insere-se na área marinha, que integra as seguintes tipologias: 

- Áreas de proteção total - compreendem os espaços onde predominam sistemas e valores naturais excecionais 

com elevado grau de naturalidade e elevada sensibilidade ecológica. Integram áreas representativas de dunas, 

sapal e canais, nomeadamente, na Ilha da Barreta, nos sapais dos Cações e dos Gemidos, na Ilha da Armona 

(entre Fuzeta e Armona) e na Ilha de Tavira (entre a barra da Fuzeta e a Terra Estreita). 

- Áreas de proteção parcial: 

� Tipo I - compreendem os espaços que contêm valores naturais de reconhecido valor e interesse, de 

grande sensibilidade ecológica e com significado e importância relevantes do ponto de vista da 

conservação da natureza, nomeadamente áreas da laguna sob influência direta das marés, sapais, 

zonas dunares e praias. 

� Tipo II - correspondem às áreas que contêm valores naturais com significado e importância do 

ponto de vista da conservação da natureza, compatíveis com os atuais usos do sistema lagunar e 

áreas adjacentes (pesca, salicultura, moluscicultura, piscicultura extensiva, agricultura extensiva e 

transporte marítimo/ navegação), integrando áreas naturais da laguna e outras transformadas por 

ação humana. 

- Áreas de proteção complementar, integram áreas com valores naturais importantes não integrados nas áreas 

de proteção total ou parcial de tipo I e II, integrando as aquiculturas intensivas e semi-intensivas localizadas 

em terrenos privados. 

 

O POPNRF determina no artº 45º do seu Regulamento que na área do Parque Natural da Ria Formosa podem 

ser efetuadas dragagens com o objetivo de, entre outros, melhorar as condições ambientais do sistema 

lagunar, ficando sujeitas à elaboração de um plano específico a submeter a AIA. 

 

Decorrente do atrás indicado verifica-se que o presente Plano de Ação tem enquadramento no POPNRF, uma 

vez que se trata de um plano específico de desassoreamento para melhoria das condições ambientais do 

sistema lagunar, que se encontra a ser sujeito a procedimento de AIA. 

 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT Algarve) 

De acordo com este diploma regional, a área de intervenção do presente Plano de Ação insere-se na Unidade 

Territorial – Litoral Sul e Barrocal. Na estratégia delineada para esta unidade territorial o PROT Algarve aponta 

no sentido de implementação de ações que assegurem níveis elevados de proteção dos valores ambientais e 

paisagísticos e preservação dos fatores naturais e territoriais que promovam a competitividade turística; 

assegurar o planeamento e a gestão integrados do litoral, visando nomeadamente a proteção da orla costeira e 

das áreas vitais para a rede ecológica regional, promover exclusivamente ofertas turísticas de excelência nas 

áreas da faixa costeira com capacidade de carga para esses usos, em consonância com as opções de 

sustentabilidade ambiental; definir orientações de caráter estratégico, nomeadamente territorial, económico e 

um programa de investimentos públicos para portos de recreio, e para valorização dos recursos costeiros. 
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Pelo atrás indicado pode concluir-se que o projeto em apreço é compatível com os desígnios do PROT-Algarve 

para a área em análise. 

 

Plano Diretores Municipal de Loulé, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António 

O Plano de Ação em apreço, insere-se transversalmente, nos PDM em epígrafe, em espaços naturais, 

correspondentes à área do Parque Natural da Ria Formosa, onde tem aplicação obrigatória o respetivo Plano de 

Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa. 

 

Do acima indicado verifica-se que o Plano de Ação dá cumprimento aos Planos Diretores Municipais vigentes na 

sua área de intervenção. 

Refere-se que se encontra em elaboração (decorrente da implementação do POOC Vilamoura – Vila Real de 

Santo António) o Plano de Pormenor da Praia de Faro (PPPF), que se localiza na Península do Ancão, em área 

desafetada do Domínio Público Hídrico. 

 

Assim, no referente ao uso do solo e ordenamento do território e às estratégias de ordenamento contidas nos 

instrumentos de gestão territorial em vigor na área do projeto, considera-se que relativamente à caracterização 

da situação de referência, avaliação de impactes e medidas de minimização, não se observam conflitos de usos 

existentes e propostos. 

 

 

5.5 Sócio-Economia 

 

A Ria Formosa é um sistema importante na sócio-economia da região, nomeadamente nas atividades 

piscatórias, de viveiristas, de transporte, marítimo-turísticas, de turismo náutico, de natureza, e relacionadas 

com sol e mar, sendo que este projeto visa valorizar os recursos endógenos, sendo um fator de competitividade 

e sustentabilidade importante na economia regional e nacional. 

 

Do ponto de vista da caracterização da situação de referência, considera-se que a mesma se encontra 

estabilizada. 

 

No entanto, chama-se a atenção para a importância estratégica da comunidade bentónica da ria e para a 

qualidade do sistema ecológico da mesma, o qual é o suporte económico direto ou indireto de muitas das 

populações piscatória e viveirista da ria. Esta comunidade bentónica (base de inúmeras cadeias tróficas) vai ser 

fortemente afetada pelo plano de dragagens, nomeadamente nas zonas dos deltas de enchente junto às barras. 

 

Assim, considera-se que a realização de estações de amostragem, antes do início dos trabalhos permitirá 

compreender e interpretar como a comunidade bentónica reagirá ao efeito das dragagens. 
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Nas áreas com sedimentos da classe 2, tendo em conta os teores em contaminantes presentes nestas 

comunidades, sugere-se que a monitorização tenha como referência os valores de antes, durante e depois das 

dragagens. 

 

Relativamente aos impactes identificados, considera-se de uma forma geral, que na fase de construção existirão 

impactes negativos e diretos, embora pouco significativos na qualidade de vida das populações da Ria, 

essencialmente associados aos trabalhos de dragagem, que na fase de exploração se inverterão para impactes 

positivos e significativos, nomeadamente ao nível das atividades marítimo turísticas, do sol e mar, do 

funcionamento do sistema e eventual aumento do produto e do rendimento, e do desenvolvimento de 

atividades complementares ao nível socioeconómico local e regional. 

 

Face à importância económica na produção de bivalves e outros, deverão ainda ser acauteladas medidas que 

minimizem os impactes das dragagens, a apresentar em fase de RECAPE, nomeadamente: 

 

� Elaborar um mapa com os fatores de perturbação nos viveiros e comunidades bentónicas, considerando-se 

por exemplo as partículas em suspensão na enchente e vazante, para possibilitar uma leitura conjunta das 

áreas potencialmente afetadas.  

� Avaliar os custos nos rendimentos familiares dos mariscadores, viveiristas, aquicultores e pescadores e os 

reflexos na gastronomia da quebra de produção de bivalves, moluscos e peixes. 

� Sensibilizar as populações que vivem da economia da Ria e que a visitam sejam em termos ambientais e 

socioeconómicos, para as ações que estão previstas realizar no âmbito das dragagens e que se julga não 

deverem ser remetidas para o Acompanhamento Ambiental da Obra, o qual é da responsabilidade da 

empresa que irá executar a obra. 

 

 

5.6 Ruído 

 

A caracterização acústica efetuada no EIA baseou-se nos mapas de ruído elaborados pelas Câmaras Municipais 

de Loulé, Faro, Olhão e Vila Real de Santo António (o município de Tavira não disponibilizou a cartografia em 

tempo útil e o município de Olhão apenas tinha disponível o mapa de ruído dos núcleos urbanos do concelho). 

As principais fontes de ruído  identificadas na área de influência do projeto foram o Aeroporto de Faro, a rede 

viária local, o porto comercial de Faro e os portos de pesca e recreio de Olhão, Tavira, Santa Luzia e Cabanas. 

Os recetores sensíveis mais próximos são as áreas urbanas, de lazer e parques de campismo de Armona, Olhão 

e Tavira. 

 

De acordo com os mapas de ruído a maior parte da área apresenta valores de Lden inferiores a 55 dB(A) e 

valores de Ln inferiores a 45dB(A), à exceção da praia de Faro onde se registaram valores superiores a 70 dB(A) 

(devido ao tráfego do Aeroporto de Faro). 

 

A avaliação de impactes foi efetuada tendo em consideração o estabelecido no RGR – Decreto-Lei nº 9/2007, 

de 17 de Janeiro. 
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As principais fontes de ruído durante a fase de construção estão associadas ao funcionamento dos 

equipamentos usados nas atividades de dragagem, transporte de dragados, repulsão de dragados e 

reperfilamento. Prevê-se para as Intervenções em avaliação a utilização de dragas de corte e sucção que 

emitem valores de ruído mais elevados em relação às outras dragas existentes. 

 

Foram identificados por Intervenção os principais recetores sensíveis que se localizam na proximidade dos locais 

a dragar: 

 

� Intervenção 1 - habitantes dos lugares de Santa Luzia, habitações isoladas em Quatro Águas, parque de 

campismo da ilha de Tavira, empreendimento de Arraial Ferreira Neto e Cabanas e os utilizadores das 

praias de Tavira, da ilha de Tavira - Ria e dos Tesos na área de intervenção do projeto, e as praias da 

Terra Estreita, do Forte da Barra e de Cabanas, na envolvente. 

� Intervenção 2 - habitantes dos lugares de Ilha de Faro, Farol, Hangares, Culatra e Olhão na área de 

intervenção do projeto e os utilizadores das praias de Faro, Barrinha, Farol e da Culatra, na envolvente. 

� Intervenção 3 - habitantes dos lugares de Culatra e Armona na área de intervenção do projeto e os 

utilizadores das praias da Armona e Faro, na envolvente. 

� Intervenção 4 - habitantes dos lugares de Fábrica e Cacela Velha na área de intervenção do projeto e os 

utilizadores da praia de Cacela, na envolvente. 

 

Será nestes locais que os níveis de ruído resultantes das atividades associadas às dragagens provocarão 

impactes negativos, no entanto apesar de poderem atingir uma magnitude moderada, serão temporários. 

 

Para a fase de exploração os impactes neste fator ambiental ocorrerão sempre que for necessário proceder a 

dragagens de manutenção, a operações de manutenção do cordão dunar e alargamento das praias, no entanto 

dado o caráter pontual e a curta duração das mesmas, este impacte considera-se pouco significativo. 

 

São propostas no EIA medidas de minimização com as quais se concordam, salientando-se a necessidade de 

em fase de RECAPE se estabelecer um horário de trabalho/calendarização da fase de obra adequados para os 

trabalhos mais ruidosos, nos locais próximos dos referidos recetores sensíveis atrás identificados.  

 

 

5.7 Qualidade do Ar 

 

As fontes de poluição existentes na proximidade da área de intervenção, nomeadamente provenientes do 

tráfego aéreo e rodoviário podem ser consideradas como pouco significativas. Os impactes ambientais na fase 

de execução são pouco significativos e temporários, sendo apresentadas medidas de minimização que se 

podem considerar adequadas. Durante a fase de funcionamento, não se prevê alterações significativas da 

qualidade do ar e as emissões esperadas são semelhantes às da fase de execução, mas de menor magnitude e 

devem-se principalmente aos trabalhos de manutenção a realizar. 
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Considera-se assim que este fator ambiental se encontra bem caracterizado, ao nível da situação de referência, 

da avaliação de impactes e das medidas de minimização propostas. 

 

 

5.8 Património 

A fim de permitir caraterizar do ponto de vista patrimonial os locais onde se preveem as intervenções em 

avaliação e definir as medidas de minimização nas diversas fases do Plano foi efetuado o estudo de 

caraterização da situação atual em três fases que constatou: 

� A Intervenção 1 – Tavira e a Intervenção 2 – Faro/Olhão irão ter impactes negativos, indiretos, prováveis, 

permanentes e irreversíveis dependendo da intervenção e da zona de afetação. 

� A Intervenção 3 – Ilha da Armona e a Intervenção 4 – Cacela irão ter impactes negativos, diretos 

prováveis, permanentes e irreversíveis, igualmente dependendo das zonas a intervencionar. 

Na generalidade considera-se adequada a metodologia utilizada na elaboração deste fator, atendendo à Circular 

Termos de Referência para o fator Património Arqueológico de 10 de Setembro de 2004. 

Concorda-se com as medidas de minimização gerais e específicas propostas para o fator património, que no 

entanto devem ser devidamente complementadas com as que abaixo se descrevem: 

Medida geral:  

� A equipa de trabalho deverá ser previamente autorizada pela Tutela e integrar arqueólogos com 

experiência comprovada na vertente náutica e subaquática, bem como estar dimensionada de acordo com 

os trabalhos previstos efetuar. 

Em fase prévia: 

� Atendendo à elevada sensibilidade patrimonial da Ria, realizar trabalhos de prospeção geofísica com 

recurso a utilização de equipamentos de deteção remota nas áreas de afetação direta, nomeadamente com 

sonar de varrimento lateral e magnetómetro, em que as fiadas tenham um espaçamento máximo de cinco 

metros, sempre que a coluna de água seja superior a oito metros de profundidade. 

� Implantar as anomalias detetadas na prospeção geofísica sob cartografia do projeto, devidamente 

georreferenciadas, contendo dados batimétricos e com a respetiva descrição. 

� Realizar trabalhos de prospeção sistemática nas áreas de afetação direta: quando implicar profundidades 

inferiores aos 8m, noutras áreas funcionais da obra – acessos diretos e alternativos, estaleiros, áreas de 

empréstimo e/ou depósito de terras e dragados, terraplanagens, entre outras – na verificação dos valores 

patrimoniais identificados na fase de caracterização e das anomalias identificadas nos trabalhos de 

geofísica, bem como nas áreas de afetação indireta; 

� Apresentar a análise e interpretação topográfica/ batimétrica, geológica e da natureza dos fundos das 

áreas a afetar. 

� Elaborar um plano para todas as ações a serem desenvolvidas em fase de obra, nomeadamente com a 

representação cartográfica do local de implantação dos estaleiros, dos corredores de acesso das 

maquinarias, das zonas de dragagem e dos valores patrimoniais a preservar. 
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� Realizar ações de formação/sensibilização para todos os trabalhadores envolvidos na empreitada, sobre os 

valores patrimoniais e as medidas de minimização de impacte previstas realizar. 

� Apresentar dos resultados sobre a forma de Relatório onde constem as eventuais propostas necessárias à 

salvaguarda dos valores patrimoniais (arqueológicos, arquitetónicos e etnográficos) identificados. 

� Proceder a uma avaliação mais pormenorizada das implicações do projeto da Armona com o sítio da 

Fortaleza de São Lourenço, tendo por objetivo anular ou minimizar qualquer impacto que possa existir 

sobre este. 

Em fase de execução: 

� Execução das eventuais propostas definidas aquando da identificação dos valores patrimoniais na Fase 

Prévia;   

� Deverá ser assegurado o acompanhamento arqueológico integral e permanente de todo o projeto desde as 

suas fases preparatórias (dragagens, revolvimento de solos, instalação de estaleiros, abertura de acessos, 

desmatações, instalação de infraestruturas, fundações, áreas de empréstimo, entre outros). As dragagens 

deverão ser acompanhadas, nos mesmos termos, por um arqueólogo na draga e outro no local de 

deposição dos sedimentos, a fim de, minimizar o risco de destruição de estruturas náuticas ou navais. 

o Se existir mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo, terá de se garantir o 

acompanhamento de todas as frentes. 

� A descoberta de quaisquer vestígios arqueológicos nas áreas de intervenção obriga à suspensão imediata 

dos trabalhos no local e à sua comunicação ao órgão competente da Tutela e demais autoridades 

competentes, em conformidade com as disposições legais em vigor.  

o Porque poderá determinar a adoção de medidas de minimização complementares deve ser 

apresentado um Relatório Preliminar com a descrição dos vestígios, avaliação do impacte, registo 

gráfico e uma proposta de medidas a implementar.  

o Deve ser tido em consideração que as áreas com vestígios arqueológicos conservados e que 

venham a ser afetados têm que ser integralmente escavados. 

� O Património arqueológico reconhecido durante o acompanhamento arqueológico da obra deve, tanto 

quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que 

não se degrade o seu estado de conservação. 

� Dada a elevada sensibilidade patrimonial, a recuperação de espólio implica a criação de uma 

reserva/laboratório submerso primário e temporário, no sentido de prevenir a degradação dos materiais 

recolhidos. Por este motivo deverá ser integrada uma equipa de conservação e restauro, especializada no 

tratamento de peças arqueológicas provenientes de meio submerso. 

� As dragas a utilizar devem ter acoplado um dispositivo de visualização tridimensional de deteção de 

obstáculos (obstacles avoidance sonar / OAS), serem autopropulsionadas e terem capacidade de 

posicionamento estável pelos seus próprios meios. 

� Para as ocorrências patrimoniais (moinhos de maré, estruturas avieiras, moitas, comportas e em outros 

elementos do património marítimo-fluvial ou relacionado com os recursos hídricos, entre outros) deve-se 
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contemplar a proteção, sinalização, vedação permanente, registo gráfico (desenho/ topografia e fotografia) 

e memória descritiva (descrição de características morfo-funcionais, cronologia, estado de conservação e 

enquadramento cénico/paisagístico) de todos estes elementos que se situem a menos de 100m da frente 

de obra e seus acessos, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto aos trabalhos. 

Sempre que se verifique a absoluta necessidade em realizar intervenções destrutivas nesse Património 

deve haver um parecer prévio da entidade de Tutela. 

� A alteração de cotas de afetação das dragagens, em qualquer uma das intervenções, tem de ser 

previamente avaliada pela equipa de arqueologia e comunicada à Tutela para parecer. 

� Para além da identificação de Património Arqueológico e Cultural, deve ser tido especial atenção para 

informação que possa ser identificada sobre as sucessivas movimentações que a orla costeira sofreu ao 

longo dos séculos. 

Em fase de exploração:  

� Todas as dragagens de manutenção dos canais deverão contemplar uma equipa de arqueólogos com a 

vertente náutica e subaquática e dimensionada ao trabalho, de acordo com os trabalhos a efetuar. 

 

 

5.9 Paisagem 

 

A Ria Formosa é a unidade geomorfológica dominante do sotavento algarvio onde a paisagem tem um ritmo 

suave, característico duma zona lagunar, assentando a sua parte terrestre numa plataforma aplanada, à 

exceção da área que se localiza entre o Forte Novo e o Ancão, onde se intercalam colinas coroadas por 

pinhais, com vales mais ou menos amplos, reforçados pela presença de planos de água. De Cabanas até 

Cacela, a plataforma aplanada eleva-se de forma constante, marcando a margem norte da Ria Formosa com 

uma barreira pronunciada associada a uma “franja” de matos desenvolvidos. A linha de costa é dominada 

pelas ilhas barreira, onde às praias se associam os cordões dunares, de profundidade variável e de vegetação 

mais ou menos desenvolvida, consoante é maior ou menor a pressão antrópica ou a erosão costeira. 

 

A Ria Formosa caracteriza-se por uma riqueza e diversidade biológica e ecológica elevada, registando-se a 

ocorrência de habitats e espécies relevantes do ponto de vista da conservação, à escala nacional e 

internacional, incluindo habitats e espécies protegidos pela legislação nacional e comunitária, alguns deles 

considerados prioritários, tendo por isso vários estatutos de proteção, nomeadamente como Parque Natural e 

inserido na Rede Natura 2000 (Sitio e ZPE). Ao mesmo tempo é um espaço fortemente humanizado, no qual 

ocorrem formas de aproveitamento dos recursos consentâneas com os ecossistemas em presença (salinas, 

pisciculturas) e que proporcionam a instalação de espécies e comunidades que contribuem para a riqueza e 

diversidade dos sistemas naturais. 

 

Foram descritas adequadamente no EIA as subunidades da paisagem, a zona lagunar, bastante sensível e 

com um importante papel de suporte na estabilização da linha costeira e na proteção contra a erosão 

marinha, sendo uma área vital para a avifauna e uma fonte de recursos naturais diretamente explorados pelo 
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homem; o sistema dunar, vulnerável e frágil é um importante fator de consolidação, proteção e preservação 

das penínsulas e ilhas barreira, para além de um fator também de promoção da biodiversidade local; o 

sistema costeiro interior ou faixa continental, bastante alterada e humanizada, com exceção de pequenas 

áreas onde ainda persistem comunidades vegetais relevantes do ponto de vista ecológico e conservacionista. 

Foram identificados no EIA os valores paisagísticos existentes ligados aos seus valores naturais e 

geomorfológicos (a zona húmida, correspondente à laguna e ilhas, mas também uma área terrestre), e os 

elementos dissonantes na paisagem (edificações nas ilhas barreira, algumas de génese ilegal, edificações em 

duna primária, EN125, aeroporto internacional de Faro e áreas portuárias e industriais, localizadas na frente 

lagunar, nomeadamente em Faro, Olhão e Tavira). 

 

Em termos de classificação paisagística considerou-se que a paisagem associada à Ria Formosa apresenta um 

valor paisagístico e natural, muito elevado, com valores e singularidades únicas na costa algarvia. Na zona 

costeira terrestre (onde se localizam os principais observadores sensíveis) que corresponde à zona lagunar 

considerou-se que a qualidade visual era variável de reduzida a média. 

 

Para a avaliação de impactes para a fase de execução, a qual terá uma duração de cerca de 3 anos, 

consideraram-se as seguintes ações:  

� Instalação e utilização do estaleiro e das infraestruturas de apoio à obra: prevê-se um impacte negativo, 

no entanto uma vez que ainda não está definida a sua localização, não é possível determinar a sua 

significância. 

� Realização de dragagens; transporte de materiais dragados; imersão de sedimentos no mar: os impactes 

serão resultantes da presença das dragas e do batelão motorizado que efetuará o transporte por via 

marítima ou lagunar, os quais irão decorrer na subunidade de paisagem da Ria Formosa, quer na zona 

lagunar quer na zona costeira, áreas de elevada qualidade paisagística. 

� Deposição de dragados para alargamento de praias, reforço do cordão dunar e encerramento de barras; 

recuperação da zona intervencionada através de modelação dunar e revegetação: os impactes serão 

resultantes da introdução de elementos estranhos ao local, nomeadamente tratores e/ou pás 

carregadoras, para a redistribuição de sedimentos e reperfilamento da praia, pela modificação da 

morfologia do terreno, devido à movimentação de terras, aumento de cotas dos sistemas dunares e fecho 

de barras, pela destruição do coberto vegetal existente. Enquanto as areias não forem modeladas e 

perfiladas, serão criados depósitos de materiais nas praias e dunas, com criação de uma topografia 

irregular, dissonante com a envolvente. 

 

Para todas as Intervenções em avaliação previu-se que as dragagens e o depósito de materiais levariam à 

ocorrência de impactes negativos, de magnitude reduzida, temporários, reversíveis e locais, situação com a 

qual se concorda. Assim e para as Intervenções em avaliação foram identificadas as seguintes ações: 

Intervenção 1- Tavira: 

� Dragagens na proximidade das povoações de Santa Luzia, Tavira e Cabanas de Tavira, todas localizadas 

na frente lagunar terrestre. 

� Alargamento da praia a este da barra de Tavira, numa extensão com cerca de 500 m, em que as 

povoações mais próximas são Tavira e Cabanas de Tavira. 
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Intervenção 2 – Faro/Olhão: 

� Dragagens na proximidade das cidades de Faro e Olhão na zona terrestre, e nas ilhas barreira, na 

proximidade das povoações da Praia de Faro, da Ilha do Farol e de Hangares. 

� Alargamento da praia do Farol (numa extensão de 500 m), com alteração da parte ocidental da ilha da 

Culatra, bastante próximo da povoação da Praia do Farol. 

� Reforço do cordão dunar a este da barra do Ancão (numa extensão de 1 200 m, com uma elevação de 2 

m da cota do terreno) e fecho da atual barra do Ancão, com consequências ao nível da alteração da 

morfologia da ilha da Barreta. 

 

Intervenção 3 – Armona: 

� Dragagens na proximidade da cidade de Olhão na zona terrestre e nas ilhas barreira na proximidade das 

povoações da Ilha da Culatra e da Armona. Esta intervenção traduz-se no reforço do cordão dunar e 

alargamento da Praia de Faro, constituindo uma alteração do sistema praia-duna. Face ao faseamento 

desta intervenção, e à possibilidade de apenas ser dragado o canal da barra da Armona, considera-se 

que as perturbações visuais serão semelhantes. A ausência de depósito de materiais na praia de Faro 

leva à inexistência de perturbações neste local, no entanto, a praia e a duna continuarão bastante 

reduzidas e vulneráveis aos fenómenos de erosão costeira, pelo que, no global, esta solução é mais 

desfavorável que a realização da intervenção completa. 

 

Intervenção 4 – Cacela (A) e Cacela (B): 

� Está prevista a intervenção em canais e barras e o reforço do cordão dunar na península de Cacela, 

sendo as povoações mais próximas Cabanas de Tavira, Quintas da Ria (empreendimento turístico), 

Fábrica e Cacela-Velha. 

Para a fase de funcionamento prevê-se a ocorrência de impactes positivos de média significância por se 

preservarem os elementos de elevado valor paisagístico associados à Ria Formosa (zona lagunar e zona 

costeira: ilhas barreira e oceano atlântico). Já para as ações de dragagens de manutenção e do reforço do 

cordão dunar e alargamento de praias prevê-se a ocorrência de impactes semelhantes aos identificados para 

a fase de execução, no entanto ocorrerão de forma esporádica e serão localizados no espaço, pelo que se 

consideram muito pouco significativos. 

 

São apresentadas no EIA condicionantes para o Projeto de Execução e medidas de minimização para a fase 

de execução, com as quais se concorda. 
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6. PARECERES EXTERNOS 

 

Tal como referido no ponto 2. deste Parecer foram solicitados Pareceres a entidades externas à CA 

(Universidade do Algarve (UA), Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, IP (Delegação de Faro) 

(IPTM), Câmara Municipal de Faro (CMF), Câmara Municipal de Olhão (CMO), Câmara Municipal de Loulé 

(CML), Câmara Municipal de Tavira (CMT), Câmara Municipal de Vila Real de Santo António (CMVRSA), 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP Algarve), Direção Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural (DGADR), Direção Regional de Economia do Algarve (DRE Algarve), Capitania Porto de 

Faro (CPF), Capitania do Porto de Olhão (CPO), Capitania do Porto de Tavira (CPT), Capitania do Porto de Vila 

Real de Santo António (CPVRSA), Instituto Português do Mar e da Atmosfera (Olhão) (IPMA)), apresentando-

se neste ponto um resumo do conteúdo dos pareceres até à data recebidos. 

 

Universidade do Algarve – CIMA – Prof. Óscar Ferreira: 

O estudo de avaliação de impactes trata o sistema como relativamente estanque no tempo, considerando-o 

uma imagem no tempo, esquecendo a sua capacidade natural de evolução e adaptativa, tendo uma visão de 

conservação da natureza muitas vezes ultrapassada face à realidade evolutiva destes sistemas. Não efetua 

analogias com intervenções passadas, nomeadamente com as efetuadas nos anos 90 em Cacela, Ancão e 

Fuseta (relocalização de barras e reposição dunar), nem com as grandes intervenções de dragagem e de 

reposição de praia e duna do início do séc. XXI que servem para ter uma ideia clara de como evolui, se 

adapta e recupera este sistema. Tal daria aos autores uma noção da capacidade adaptativa e pontos de 

comparação que não foram usados (ou escassamente) permitindo uma compreensão melhor do 

funcionamento deste sistema de ilhas barreira e corpo lagunar adjacente. Muitos dos impactes mencionados 

não se verificaram ou tiveram importância muito reduzida aquando das intervenções supramencionadas. Mais 

ainda, muitos impactes benéficos (melhoria de qualidade de água, recuperação de ecossistema de praia e 

duna) ocorreram após essas intervenções e perduraram no tempo. Estes impactes foram genericamente 

esquecidos e pouco utilizados no estudo em causa. 

 

Comentários específicos 

Análise de impactes na fase de execução  

O documento refere de forma genericamente adequada quais os impactes associados à realização de 

dragagens. No entanto, apenas se menciona que os efeitos perduram por tempo superior a 1 semana, não se 

indicando efetivamente o tempo associado a esses efeitos. É sabido, por dragagens e reposições de areia 

anteriores, no mesmo sistema, que estes impactes possuem tempo de vida reduzido (semanas a poucos 

meses) havendo genericamente uma boa recuperação do sistema, nomeadamente a nível do macrobentos. A 

afetação e destruição de pradarias marinhas deverão ser evitadas dada a sua maior sensibilidade e maior 

dificuldade de recuperação. 

 

Relativamente aos efeitos na qualidade da água, apenas em alguns casos se aplica às áreas de dragagem em 

questão, visto que os sedimentos a ressuspender são genericamente areias, localizadas em áreas de elevada 

mobilidade, com teor em sedimentos finos reduzido. Assim, não é expectável que as consequências potenciais 
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colocadas (sobretudo determinadas para sedimentos finos) possam ocorrer de forma genérica nos locais em 

que se pretende efetuar dragagens. Posteriormente, o estudo indica de forma genericamente adequada quais 

os locais em este fator de perturbação pode ocorrer. 

 

No que diz respeito à deposição de dragados, a efetuar sempre que possível em zona de praia, os efeitos 

negativos serão sobretudo sentidos pelo macrobentos, igualmente de forma temporária. Tendo como 

comparação as dragagens e reposição de areia do início do séc. XXI, com volumes da ordem de 4 milhões de 

metros cúbicos, em todo o sistema da Ria Formosa, e com deposição em extensas áreas costeiras, pode 

esperar-se um impacto negativo reduzido e uma capacidade de recuperação e regeneração do sistema 

elevada. Os efeitos abaixo apontados (em itálico) não são expectáveis, pelo menos em áreas de deposição 

correspondentes a praias onde apenas se poderão depositar sedimentos não poluídos e arenosos, não sendo 

de esperar nem alteração do tipo de substrato, nem toxicidade crónica, nem dispersão de poluentes contidos 

nos sedimentos. 

 

A alteração do tipo de substrato pode afetar a estrutura da comunidade macroinvertebrados bentónicos. 

Toxicidade química crónica com contaminação potencial dos macroinvertebrados bentónicos. Bioacumulação 

nos macroinvertebrados bentónicos. Qualidade da água: similar à descrita para as dragagens. 

Dispersão de poluentes devido ao transporte físico e/ou movimentos migratórios dos macrobentos. 

 

Análise dos Impactes por intervenção 

Intervenção 1 – Tavira 

Concorda-se com a quase totalidade da análise efetuada, com exceção da menção “Poderá, também, ocorrer 

uma alteração da estrutura da comunidade macrobentónica decorrente da alteração do tipo de substrato.”, 

visto que não se prevê uma alteração do tipo de substrato. O substrato a colocar na praia será similar e, se 

mais fino, haverá tendência para reajustamento imediato às condições hidrodinâmicas dominantes. 

Não se mencionam os impactes positivos de recuperação da praia, que ocorrerão em fase de funcionamento 

(mas também não são mencionados nessa análise). Alargamento do areal, maior área para futuro 

crescimento e produção de macrobentos. Recuperação de um sistema ecológico degradado. A continuidade 

do processo erosivo é responsável pela degradação do sistema ecológico praia/duna. A recuperação de 

sistemas de praia através da sua realimentação possui impactes de médio-longo termo (anos) na recuperação 

ecológica destes sistemas, incluindo produção de macrobentos, formação e crescimento dunar, melhoria de 

condições de nidificação da avifauna, etc. 

 

Intervenção 2 – Faro/Olhão 

Menciona-se que “é esperado um incremento da turbidez da água decorrente da presença de sedimentos com 

uma elevada percentagem de partículas finas”. No entanto, a grande maioria dos locais a dragar será 

constituído por materiais dominantemente arenosos, com pequenas percentagens de finos. Os finos serão 

dominantes em áreas específicas (ex. cais comercial) onde efetivamente esse incremento pode ocorrer. Não é 

crível que tal aconteça em locais como “no canal da Praia de Faro – barra do Ancão e junto ao local de 

abertura da barra do Ancão”, como mencionado no texto. 
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O estudo menciona “A reposição da barra do Ancão para a posição que ocupava em 1997, com o objetivo de 

melhorar a hidrodinâmica lagunar, terá consequências nos macroinvertebrados bentónicos devida à 

perturbação do habitat durante a fase de execução. Os impactes serão negativos, indiretos, de magnitude 

moderada, prováveis, reversíveis, temporários, com caráter local. Dada a presença neste local de sedimentos 

intertidais e formações halófitas, assim com o banco natural para a apanha de sementes de amêijoa-boa, 

considera-se o impacte de média significância.”. É de notar que estes sedimentos só existem e só se 

formaram após a abertura e migração da barra, a partir de 1997, o que indica bem da capacidade adaptativa 

e regenerativa do sistema. O estudo menciona posteriormente (Funcionamento) os impactes positivos de 

melhoria de qualidade de água, da oxigenação de toda a zona Oeste da Ria Formosa, que se reflete em maior 

capacidade produtiva dos viveiros e restabelecimento de comunidades bentónicas. Na zona da atual barra, 

após o fecho, é de esperar a posterior (Funcionamento) colonização por pradarias marinhas e de outras 

comunidades bentónicas, bem como a sua utilidade para nidificação de avifauna. Toda esta evolução é 

passível de ser observada por analogia com as alterações produzidas em 1997 (e desde aí até à atualidade) 

sendo visível a capacidade adaptativa do meio.  

 

A análise efetuada para a reposição de areias na Praia do Farol enferma dos mesmos problemas evidenciados 

na avaliação para a zona de Tavira, acrescentando-se aqui que esta praia praticamente não possui areal e, 

consequentemente, comunidade bentónica estruturada. A reposição de areias só permitirá uma melhoria da 

situação atual e nunca uma perda, a médio e largo prazo (Funcionamento). 

 

Intervenção 3 – Armona 

Concorda-se com a quase totalidade da análise efetuada, com exceção da menção à alteração do tipo de 

substrato da praia. O substrato a colocar na praia será similar e, se mais fino, haverá tendência para 

reajustamento imediato às condições hidrodinâmicas dominantes. A análise efetuada para a reposição de 

areais na Praia de Faro enferma dos mesmos problemas evidenciados na avaliação para a zona de Tavira e 

Farol. 

 

Não é mencionada uma possível incompatibilidade de tipologia sedimentar entre os dragados da Barra da 

Armona, maioritariamente areia média, e o sedimento dominante na Praia de Faro, maioritariamente areia 

grosseira ou média a grosseira. Tal não trará problemas específicos do ponto de vista ambiental mas poderá 

resultar num menor tempo de vida da realimentação, pelo que deveria ser efetuada uma cuidada análise da 

sedimentologia dos dois locais antes da intervenção.    

 

Intervenção 4 – Cacela (A) e Cacela (B) 

No caso da recuperação dunar a promover em Cacela o EIA não menciona os potenciais impactes diretos 

negativos para a avifauna, com impedimento temporário de local de nidificação, ainda que a médio termo 

possa ser benéfico, sobretudo se a realimentação permitir uma total recuperação do ecossistema dunar. 

Concorda-se, na generalidade, com a restante análise.  

 

 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2568 

Plano de Ação para a Valorização da Hidrodinâmica da Ria Formosa e Mitigação do Risco nas Ilhas Barreira 

Julho de 2013 41 

Análise dos impactes na fase de funcionamento 

No “Funcionamento do sistema após a fase de execução” são mencionados alguns potenciais aspetos 

negativos, não se mencionando logo o primeiro e mais importante impacte deste tipo de intervenção: 

melhoria das condições hidrodinâmicas do sistema lagunar, com diminuição de tempos de residência, 

aumento de produtividade e recuperação dos ecossistemas. Tal facto é posteriormente mencionado aquando 

da análise dos Impactes por intervenção.  

 

No texto acima (fase de execução) foram já mencionados alguns aspetos que podem ser melhorados na 

avaliação de impactes relativos à fase de funcionamento. 

 

Impactes por intervenção 

É mencionado, relativamente à abertura da Barra do Ancão que: “Na zona de influência da barra do Ancão e 

no canal Praia de Faro - Ancão é esperado um aumento local da ressuspensão dos sedimentos. Neste caso, o 

impacte no habitat do macroinvertebrados bentónicos será negativo, direto, de magnitude moderada, 

provável, temporário, e reversível e local. No entanto considera-se a significância indeterminada.” Visto que 

esta relocalização foi já efetuada em 1997, no mesmo local, não se tendo verificado efeitos negativos 

relevantes, tendo sido genericamente apontada quer pelas medições de qualidade de água quer pelos 

viveiristas como positiva em termos de produtividade, considera-se que a significância é muito limitada e que 

os efeitos positivos são mais relevantes do que os negativos. 

 

O fecho da Barra do Lacém pode contribuir para uma diminuição da circulação da água na zona de Cacela, 

não sendo fácil determinar se o escoamento atualmente efetuado passaria a ser, na totalidade, efetuado pela 

barra existente na zona de saco (barra do Forte). Caso tal não aconteça esta zona poderia entrar em 

eutrofização devido aos elevados tempos de residência. 

 

Na “Síntese dos Impactes” menciona-se que “Poderá no entanto ocorrer um efeito negativo para as 

comunidades de macroinvertebrados bentónicos lagunares, devido ao aumento da troca de água proveniente 

da área costeira, a qual poderá transportar para o interior da laguna doenças, larvas e espécies invasivas.” É 

de lembrar que a Ria está sempre em contacto com o mar, que o seu prisma de maré é genericamente o 

mesmo e que a alteração total de prisma de maré por esta intervenção será reduzida, pelo que, esse 

potencial impacte não será de todo diferente do que já acontece e ocorre, desde que a Ria se formou. Não é 

crível que qualquer alteração induzida pelas dragagens se reflita em aumento ou diminuição deste potencial 

risco, que sempre existiu. 

 

DRE Algarve: Considerou não haver matéria da sua competência para se pronunciar. 

 

Câmara Municipal de Faro: Consideraram que o EIA responde ao estipulado na legislação identificando 

com clareza os descritores ambientais suscetíveis de serem afetados com a implementação dos projetos e 

respetivas medidas ambientais que deverão ser adotadas de forma a minimizar os impactes ambientais 

negativos que poderão ser potenciados pela execução das ações previstas nos projetos, além das principais 

diretrizes de monitorização. Apresentam a seguinte sugestão: 
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� No âmbito do enquadramento do plano e relacionado com o descritor uso do solo e ordenamento do 

território, sugere-se que seja feita menção a alguns projetos e planos integrados no Programa Polis Ria 

Formosa, em elaboração, como são o Plano de Mobilidade e Ordenamento da Circulação na Ria Formosa 

e os Projetos de Intervenção e Requalificação (PIR) da Ilha da Culatra, do Farol, dos Ilhotes e Ilha 

Deserta e da Península do Ancão. 

� Para a fase de execução, de forma a minimizar os impactes negativos que possam ocorrer, 

nomeadamente sócio económicos, sugere-se que a programação dos trabalhos seja feita para que, se 

possível, os trabalhos não ocorram nos períodos de maior utilização das zonas costeiras, principalmente 

nos meses de Junho a Setembro. 

 

Câmara Municipal de Loulé: Analisou apenas os fatores ordenamento do território e valores ecológicos e 

paisagísticos. Assim: 

 

Uso do Solo e Ordenamento do Território 

No que diz respeito à informação sobre o Plano Diretor Municipal de Loulé (PDM Loulé), constante do quadro 

4.37, esclarecem que, em acréscimo aos dados aí referidos, e de acordo com o anteriormente comunicado, à 

data o PDM em vigor é o que consta do Aviso nº 5374/2008, de 27 de Fevereiro, publicado no Diário da 

República nº 41 – 2ª Série, alterado pelo Aviso nº 14022/2010, de 14 de Julho, publicado no Diário da 

República, nº 135 – 2ª Série e parcialmente suspenso pelo Decreto Regulamentar nº 40/2007, de 9 de Abril. 

Consideram a caracterização e análise de impactes efetuada no EIA completa, adequada e elucidativa. 

 

Valores Ecológicos e Paisagísticos 

No que concerne aos valores ecológicos (principalmente flora, vegetação e habitats) e paisagísticos, considera 

que são analisados em profundidade os fatores determinantes para a correta implementação do Plano de 

Ação, assim como, avaliados eventuais efeitos ambientais resultantes da sua aplicação. Considera que as 

ações de reforço do cordão dunar e alargamento da Praia de Faro não irão provocar alterações significativas 

nos habitats naturais e semi-naturais próprios dos sistemas lagunares, promovendo o aparecimento de 

comunidades vegetais associadas às denominadas “dunas embrionárias” e “dunas brancas” de elevado valor 

patrimonial e conservacionista. 

 

Considera que na caracterização de base dos Valores Ecológicos e, considerando o PSRN2000, podem ainda 

constar na área de incidência do PEIRVRF, os seguintes habitats: 

a) 1 – Habitats costeiros e vegetação halófila 

11 Águas marinhas e meios sob influência das marés 

1160 Enseadas e baías pouco profundas 

b) 2 – Dunas marítimas e interiores 

21 Dunas marítimas das costas atlânticas, do mar do Norte e do Báltico 

2150* Dunas fixas descalcificadas atlânticas (Calluno-Ulicetea) 

c) 4 – Charnecas e matos das zonas temperadas 

4030 Charnecas secas europeias 
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Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 

Identificaram as seguintes condicionantes: 

� Domínio Público Hídrico. 

� Reserva Ecológica Nacional. 

� Servidão Aeronáutica, devido à presença do aeroporto internacional de Faro. 

� Faróis e outros sinais marítimos, nos canais de Faro e Olhão. 

� Forte de Cacela Velha, que está classificado como Imóvel de Interesse Público. 

 

Nas zonas limítrofes da área de estudo existem manchas de solos classificados como RAN e que estão 

corretamente identificados na cartografia que faz parte do EIA. Confirmam que as zonas de intervenção em 

que serão executados os trabalhos de dragagem, deposição de dragados para alargamento de praias, reforço 

do cordão dunar, não incidem em solos classificados como RAN.  

 

Consideram que no âmbito das suas competências nada haverá a opor ao prosseguimento do processo de 

AIA, salientando que a condicionante RAN está corretamente representada na cartografia, confirmando que as 

zonas da intervenção não incidem em solos classificados como RAN. 

 

DGADR: Informam que na área de intervenção do projeto não se desenvolvem estudos, projetos ou ações da 

sua área de competência. 

 

Capitania do Porto de Olhão: As Capitanias de Faro e Olhão consideraram que o EIA não apresenta 

aspetos que, do ponto de vista das Autoridades Marítimas identificadas suscitem dúvidas ou informação 

adicional. 
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7. Consulta Pública 

 

A Consulta Pública decorreu durante 25 dias úteis, de 24 de Maio de 2013 a 28 de Junho de 2013. 

 

No âmbito da Consulta Pública foram recebidos 6 pareceres com a seguinte proveniência: 

• Turismo de Portugal, IP. 

• Associação Portuguesa de Aquacultores. 

• Formosa – Cooperativa de Viveiristas da Ria Formosa, C.R.L.. 

• ADRIP – Associação de Defesa, Reabilitação, Investigação e Promoção Natural e Cultural de Cacela. 

• Sindicato dos Trabalhadores da Pesca Sul. 

• Nuno Miguel Ventura Leonardo. 

 

O Turismo de Portugal, IP realça os impactes positivos para o turismo inerentes à requalificação das ilhas 

barreira, ao alargamento das praias, à melhoria da qualidade ambiental, bem como das condições de 

navegabilidade e segurança para a náutica de recreio, e que se traduzem na criação de condições para a 

melhoria do produto turístico sol e mar, mas também para o incremento do turismo de natureza e turismo 

náutico que contribuem para a diversificação da oferta turística e para a diminuição da sazonalidade na região 

do algarve, em linha com as orientações estratégicas do PENT. 

 

Assim, emite parecer favorável, alertando contudo para que no que concerne à execução das operações mais 

perturbadoras da implementação do projeto (e operações de manutenção), as mesmas devem salvaguardar a 

qualidade dos empreendimentos e a fruição turística das praias, devendo ser executadas fora da época balnear. 

 

Comentário da CA: A CA considera que a calendarização da obra, a apresentar em RECAPE, deverá ter em 

consideração, entre outros, o uso balnear das praias. 

 

A Associação Portuguesa de Aquacultores considera que o Plano é vital para a Ria Formosa, para a 

produção aquícola de bivalves dentro da própria Ria e para a Área Piloto de Produção Aquícola da Armona, 

permitindo a navegabilidade em condições de segurança pela barra do Lavajo e a admissão de nutrientes 

naquela zona durante a maré vazante. 

 

Refere, ainda, a importância da manutenção das condições criadas pelas intervenções, ou seja, a manutenção 

das barras e canais com batimetria adequada à renovação da água na Ria e navegabilidade das embarcações 

de apoio à atividades aquícola. 

 

Considera que a dragagem da barra da Armona deveria ser prioritária uma vez que esta barra permite o acesso 

de embarcações de apoio às estruturas flutuantes da Área Piloto de Produção Aquícola da Armona. 
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Considera que o reposicionamento da atual barra do Ancão, para a posição que ocupava em 1997 com a devida 

dragagem do canal da Praia de Faro e da nova barra, assim como a intervenção na zona de Cacela também 

deveriam ser consideradas intervenções prioritárias. 

 

Refere que devido ao forte assoreamento verificado nas referidas zonas, grande parte dos viveiros de bivalves 

já não oferecem as condições essenciais de produção devida à falta de renovação de água, tão importante para 

criar condições ótimas de produção através do fornecimento de água de qualidade, oxigénio e alimento. 

 

Comentário da CA: A CA considerou na sua análise a execução das 4 Intervenções propostas, não se 

pronunciando quanto a uma possível hierarquização em termos de necessidade das mesmas, o que poderá ser 

efetuado em fase de RECAPE resultante da maior definição do projeto e consequente maior aprofundamento 

dos impactes. No entanto deverá ser tido em consideração o mencionado por esta entidade em fase de 

RECAPE. 

 

A ADRIP – Associação de Defesa, Reabilitação, Investigação e Promoção Natural e Cultural de 

Cacela discorda que a intervenção de Cacela seja considerada de menor prioridade, pelo facto de estar em 

causa o risco de todo um património histórico e arqueológico em terra e costa de Cacela. 

 

Considera que a desvalorização põe em causa a salvaguarda de todo o património devido aos perigos 

decorrentes dos galgamentos oceânicos face à falta de proteção que a península de Cacela pode suportar visto 

estar em estado de rutura do cordão dunar. A ADRIP manifesta-se contra as duas opções A e B, apresentadas 

para a intervenção de Cacela. Considera que não faz sentido que a do Lacém não seja considerada como única 

opção e ali relocalizada mantendo na opção A as duas barras. Ambas as opções apresentadas mantêm a nova 

barra de Cacela, situação que não compreendem uma vez que tem sido tão problemática, fazendo questão de a 

manter não trazendo melhoria para a península de Cacela que ficou totalmente destruída com esta intervenção. 

 

Considera como favorável para a Ria Formosa, península de Cacela e património histórico e arqueológico de 

Cacela uma única opção, a relocalização do Lacém com manutenção dos canais de Cacela e Cabanas 

encerrando a nova barra (Barra do Forte) e refazendo a península de Cacela, fortalecendo todo o cordão dunar. 

Por último, manifesta-se contra a possibilidade de intervenção zero, pelo estado de destruição atual verificada 

na Ria Formosa – Cacela. 

 

Comentário da CA - Relativamente a Cacela, as alternativas sugeridas pela CA (Opção 1 e 2) deverão se 

analisadas em sede de RECAPE, conjuntamente com as 2 soluções presentadas, ou outras que o proponente 

considere adequadas ao cumprimento dos objetivos do projeto, devendo ser escolhida, com base em estudos 

conclusivos, a melhor alternativa para a intervenção 4 (Cacela) ponderando não só os aspetos da 

hidrodinâmica lagunar mas também os referentes à dinâmica costeira e à afetação da encosta onde se 

encontra o conjunto patrimonial do Núcleo Histórico de Cacela Velha. 
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A Formosa – Cooperativa de Viveiristas da Ria Formosa C.R.L. refere que não entende a prioridade dada 

à intervenção Faro/Olhão em relação às intervenções previstas para a barra da Armona e Cacela. 

 

Considera que a barra da Armona, também designada por Lavajo, é uma barra crucial na renovação da água da 

Ria Formosa e tem uma importância fulcral para o acesso dos barcos à costa. 

 

Considera que a não realização daquela intervenção tem custos económicos muito elevados para os 

profissionais da pesca e aquacultura, que por falta de condições deixaram de a usar. 

 

Não concorda com a intervenção de Cacela no fim da linha das prioridades, pois Cacela é por si só um 

ecossistema único e sensível e de grande valor cultural e económico. 

 

Defende que quando se fizer a primeira intervenção em Tavira se continue a dragagem do canal de Tavira até 

completar a ligação com Cacela Velha. 

 

Comentário da CA: No seguimento do já mencionado nos comentários anteriores deverão estes aspetos ser 

considerados em fase de Projeto de Execução. Quanto ao prolongamento da dragagem do canal de Tavira até 

completar a ligação a Cacela Velha, não está o mesmo em avaliação. 

 

O Sindicato dos Trabalhadores da Pesca do Sul considera que as dragagens previstas poderão ficar 

aquém do que será desejável. 

 

Refere que já nas últimas dragagens, o Sindicato defendia não só a dragagem do Lavaje (Barra da Armona), 

mas também a dragagem dos canais secundários nomeadamente o esteiro dos Cações, do Ramalhete, entre 

outros. Defende que as dragagens a terem lugar no canal das Cabanas deveriam ser pensadas na criação de 

uma melhor navegabilidade para a Barra de Tavira. Na zona de Cacela, refere que o melhor seria a abertura de 

uma Barra no local que foi aberto aquando do temporal de há 5 ou 6 anos. Defende que os dragados sirvam 

para reforçar as dunas, pelo que a mitigação dos riscos deveria estar melhor identificada. Refere, ainda, que 

para a qualidade das águas, e para a sua melhor oxigenação e circulação hídrica, um bom Plano de Dragagens 

terá de ser objeto de uma adequada monitorização. Considera, por último, que uma melhor qualidade das 

águas da Ria Formosa, não passa exclusivamente por um maior entrada de água na Ria, há também que 

eliminar os principais focos de poluição da mesma. 

 

Comentário da CA: Apesar do já mencionado nos comentários anteriores a CA concorda com a necessidade do 

Plano de Dragagens deva ser objeto de monitorização. 

 

Nuno Miguel Ventura Leonardo defende a criação de um plano regular de dragagens para a boa 

manutenção da Ria Formosa. 

 

Considera que as intervenções deveriam ter a seguinte ordem de prioridades: 
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• Abertura de barras – Reposicionamento da barra do Ancão para o lugar que esta ocupava em 1997; 

Dragagem da barra do Lacém; Dragagem da barra da Armona. 

• Dragagem de canais – Dragagem dos canais circundantes da barra reposicionada até ao canal do 

Ramalhete; Dragagem dos canais circundantes da barra do Alacem; Dragagem dos canais circundantes a 

barra da Armona em direção a Olhão e Fuzeta. 

• Reforço dos cordões dunares – Reforço do cordão dunar a Este da Barra do Ancão; Reforço do cordão 

dunar em rutura de Tavira. 

 

Considera que a zona é da maior importância em termos de biodiversidade (Faro-Ancão) e também em termos 

de necessidade de irrigação e navegação como é o caso da barra da Armona. 

 

Comentário da CA: O projeto em avaliação surge no seguimento da necessidade de existir um plano regular de 

dragagens. As prioridades decorrem de estudos e necessidades já analisadas. 

 

Importa esclarecer que a 2ª fase da intervenção no canal e barra da Armona, só se fará se for executado 

o Plano de Pormenor da Praia de Faro, nomeadamente o reforço do cordão dunar. Se não existirem condições 

(financeiras) para implementar o Plano de Pormenor, não se fará a 2ª fase da dragagem na Armona, que 

segundo os estudos do LNEC não são necessários para o bom funcionamento da barra. 
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8.CONCLUSÕES 

 

O projeto em avaliação, em fase de Estudo Prévio, denominado “Plano de Ação para a Valorização da 

Hidrodinâmica da Ria Formosa e Mitigação do Risco nas Ilhas Barreira”, cuja entidade promotora é a 

Sociedade Polis Litoral Ria Formosa, SA – Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria Formosa, 

integra quatro intervenções, denominadas: a Intervenção 1 – Tavira, a Intervenção 2 – Faro/Olhão, a 

Intervenção 3 – Armona e a Intervenção 4 – Cacela, que se localizam nos concelhos de Loulé, Faro, Olhão, 

Tavira e Vila Real de Santo António. 

 

O projeto integra-se no “Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização da Ria Formosa 

(PEIRVRF)”, do mesmo proponente, SPLRF, nomeadamente no Eixo1 da estratégia de intervenção definida para 

esta zona costeira que agrupa diferentes tipologias de projetos e ações, nomeadamente a preservação do 

património ambiental e paisagístico, agregando os projetos que visam a minimização da erosão costeira, 

garantindo assim a preservação do sistema lagunar e a minimização de situações de risco de pessoas e bens, 

bem como a requalificação e renaturalização de áreas degradadas fundamentais para o equilíbrio biofísico da 

Ria Formosa - zona costeira preservada, e que foi já anteriormente objeto de Avaliação Ambiental Estratégica. 

 

Pretende-se com o “Plano de Ação para a Valorização da Hidrodinâmica da Ria Formosa e Mitigação do Risco 

nas Ilhas Barreira”: 

� Melhorar as condições ambientais do sistema lagunar e potenciar os seus valores naturais através do 

aumento da taxa de renovação de água e da melhoria geral de circulação hídrica da laguna, com 

diminuição da deformação da maré, recorrendo à mobilização de sedimentos dos diferentes canais. 

� Minimizar os riscos nas zonas críticas do sistema de ilhas barreira que ameaçam a continuidade da 

estrutura arenosa, recorrendo à reutilização dos sedimentos para recuperação dunar e alimentação 

artificial de praias. 

 

Complementarmente, esta mobilização de dragados irá permitir em alguns canais melhorar as condições de 

navegabilidade da Ria Formosa. 

 

O projeto incide sobre o sistema lagunar e de ilhas barreira da Ria Formosa, que se estende ao longo de 

aproximadamente 58 km entre a praia do Garrão, a oeste e a praia da Manta Rota, a este. 

 

A Intervenção 1 – Tavira corresponde ao alargamento da praia a nascente da barra de Tavira, com o 

aproveitamento de sedimentos dos canais navegáveis que convergem na barra de Tavira promovendo a 

reposição das condições de navegabilidade. O volume necessário para proceder a esta alimentação artificial 

terá origem nas operações de dragagem nos canais de Santa Luzia, de Cabanas, do rio Gilão, da zona de 

Quatro Águas e do canal da barra de Tavira, e ainda do delta de vazante da barra de Tavira.  

 

A Intervenção 2 - Faro/ Olhão corresponde às necessidades de alargamento da praia a nascente da barra de 

Faro-Olhão (praia do Farol), de reforço do cordão dunar a nascente da nova barra do Ancão e de reposição da 
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barra do Ancão, na posição ocupada em 1997. Serão dragados o canal de Faro, o canal de Olhão, o esteiro do 

Ramalhete, o canal da Praia de Faro - barra do Ancão e o canal da nova barra do Ancão. 

 

O sedimento resultante da abertura da nova barra, para além dos materiais provenientes do esteiro do 

Ramalhete, será utilizado para o fecho da atual barra e para o reforço do cordão dunar a este desta. Os 

sedimentos removidos do canal da praia de Faro – barra do Ancão serão utilizados quer no fecho da atual 

barra do Ancão, quer no reforço do cordão dunar a este desta. Está ainda identificada uma área de 

empréstimo de sedimentos no canal de Faro, entre a bacia de manobra do porto de Faro e o esteiro do 

Ramalhete, para garantir a ligação entre ambos os canais. Para o alargamento da praia do Farol está ainda 

prevista a utilização de materiais provenientes da dragagem do canal da barra da Armona, operação 

pertencente à Intervenção 3 – Armona.  

 

A Intervenção 3 – Armona corresponde à necessidade de reforço do cordão dunar e alargamento da Praia de 

Faro com os sedimentos provenientes da dragagem do canal da barra da Armona, do canal da Culatra – barra 

da Armona, do esteiro da Barra Grande e da zona interior do delta de vazante da Armona. Dada a 

necessidade de intervir a curto prazo no canal da barra da Armona o volume dragado deste local será usado 

para completar o alargamento da praia do Farol (pertencente à Intervenção 2 – Faro/Olhão). Esta 

Intervenção desdobra-se em duas fases: uma em que apenas será dragado o canal da barra da Armona, 

sendo o material removido utilizado para completar o alargamento da praia do Farol; e outra que contempla a 

zona interior do delta de vazante da barra da Armona, o canal da Culatra – barra da Armona e o esteiro da 

Barra Grande, sendo o material removido utilizado nas operações de depósito previstas para a praia de Faro.  

 

A Intervenção 4 – Cacela corresponde à necessidade de reforço do cordão dunar da península de Cacela com 

os sedimentos provenientes da dragagem do canal de Cacela, do canal de Cabanas – barra do Lacém e da 

barra do Lacém ou da barra do Forte. Esta Intervenção apresenta duas alternativas: a Alternativa Cacela (A) 

que corresponde à dragagem da barra do Lacém e a alternativa Cacela (B) que corresponde à dragagem da 

barra do Forte e ao fecho da barra do Lacém. 

 

A área de estudo está inserida em 3 áreas classificadas, a Zona de Proteção Especial (ZPE) Ria Formosa 

(PTZPE0017) (Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de Setembro); o Sítio de Importância Comunitária da Ria 

Formosa/Castro Marim (PTCON0013) (Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto), e no 

Parque Natural da Ria Formosa (Decreto-Lei n.º 373/87, de 9 de Dezembro). Encontra-se ainda na 

proximidade da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António (Decreto-Lei n.º 

162/75, de 27 de Março) e está incluída na Lista de Sítios da Convenção de Ramsar - Ria Formosa - desde 

1980 (Convenção sobre Zonas Húmidas, Ramsar, 1971). 

 

A Ria Formosa caracteriza-se por uma riqueza e diversidade biológica e ecológica elevada, registando-se a 

ocorrência de habitats e espécies relevantes do ponto de vista da conservação, à escala nacional e 

internacional, incluindo habitats e espécies protegidos pela legislação nacional e comunitária, alguns deles 

considerados prioritários, tendo por isso vários estatutos de proteção, tal como acima mencionado. Ao mesmo 

tempo é um espaço fortemente humanizado, no qual ocorrem formas de aproveitamento dos recursos 
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consentâneas com os ecossistemas em presença (salinas, pisciculturas) e que proporcionam a instalação de 

espécies e comunidades que contribuem para a riqueza e diversidade dos sistemas naturais. 

 

A área afetada pelo projeto insere-se em três zonas distintas a nível paisagístico, a zona lagunar bastante 

sensível e com um importante papel de suporte na estabilização da linha costeira e na proteção contra a 

erosão marinha, sendo uma área vital para a avifauna e uma fonte de recursos naturais diretamente 

explorados pelo homem; o sistema dunar, vulnerável e frágil é um importante fator de consolidação, proteção 

e preservação das penínsulas e ilhas barreira, para além de um fator também de promoção da biodiversidade 

local, e; o sistema costeiro interior ou faixa continental, bastante alterada e humanizada, com exceção de 

pequenas áreas onde ainda persistem comunidades vegetais relevantes do ponto de vista ecológico e 

conservacionista. 

 

O sistema de ilhas barreira da Ria Formosa é constituído atualmente por duas penínsulas (a do Ancão, a 

oeste, e a de Cacela, no extremo este) e por um conjunto de seis ilhas, separadas por barras, barras estas 

que efetuam a comunicação entre o sistema lagunar e o oceano: Ilha da Barreta, Ilha da Culatra, Ilha da 

Armona, Ilha de Tavira, Ilha de Cabanas e uma pequena ilha formada à frente de Cacela (que se está a juntar 

à ilha de Cabanas por assoreamento da barra do Lacém). A origem mais provável da areia que abastece o 

sistema será as arribas localizadas a oeste do sistema, designadamente as arribas entre o Ancão e os Olhos 

de Água e os sedimentos da Plataforma Continental adjacente.  

 

A evolução do sistema de ilhas barreira da Ria Formosa encontra-se em consonância com a tendência natural 

de evolução dos sistemas costeiros de Portugal Continental. A escassez de sedimento para satisfazer as 

necessidades do transporte litoral, associada aos eventuais efeitos da subida do mar leva a um recuo 

generalizado da linha de costa e à migração das ilhas e penínsulas, que compõem o sistema, no sentido do 

continente. A zona lagunar apresenta uma tendência para o assoreamento.  

 

A parte oriental da península do Ancão, a parte oriental da ilha da Barreta, a nova ilha localizada em frente a 

Cacela e a península de Cacela são as zonas de barreira atualmente mais sujeitas aos efeitos da erosão e 

galgamento oceânico. Localmente, o sector ocidental da ilha de Cabanas, a praia do Farol, na parte ocidental 

da ilha da Culatra, e a zona da Fuzeta, são sectores que, quer devido à intervenção humanas quer devido à 

erosão natural, apresentam, maiores problemas relacionados com a erosão. 

 

O sistema lagunar é formado por vários domínios, designadamente sapais, rasos de maré, canais de maré e 

pequenas ilhas. O substrato é em geral vasoso e areno vasoso, com exceção dos canais principais e das zonas 

mais próximas das barras, onde a componente arenosa assume uma maior percentagem. Junto à foz das 

linhas de água que desaguam na ria, a componente argilosa pode assumir valores significativos. 

 

Em termos de hidrodinâmica a tendência de assoreamento que ocorre na zona interna da Ria leva à 

diminuição do prisma de maré, com consequente diminuição da velocidade do fluxo nos principais canais e 

diminuição das suas profundidades.  
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Em termos da dinâmica costeira, a deriva litoral de sedimento tem um transporte resultante no sentido oeste 

– este. As penínsulas do Ancão e de Cacela, a pequena ilha localizada em frente a Cacela (que à data deste 

Parecer ainda existia) e o extremo oeste da ilha da Barreta sendo globalmente muito estreitas e com um 

sistema de duna frontal incipiente ou degradado, estão sujeitas a galgamentos oceânicos. As barras 

apresentam tendência de migração para este. A colmatação do canal então gerado, quer por depósitos do 

delta de maré quer por depósitos associados a galgamentos oceânicos, pode levar ao fecho natural dessas 

barras e à abertura de novas barras mais a oeste, reiniciando-se o processo de migração da barra. A barra do 

Ancão é um exemplo recente deste processo. 

 

Tendo em consideração as características do projeto e do local onde se implantará, bem como a avaliação dos 

vários fatores ambientais efetuada pela CA e o conteúdo dos Pareceres Externos solicitados, consideraram-se 

fatores fundamentais para o apoio à tomada de decisão, a Hidrodinâmica e a Dinâmica Costeira, e importantes 

a Ecologia e a Sócio-economia. 

 

Os impactes positivos decorrentes da implementação do projeto irão ocorrer ao nível da Hidrodinâmica uma vez 

que as ações preconizadas facilitarão as trocas de água entre o ambiente oceânico e o sistema lagunar da Ria 

Formosa, e ao nível da Dinâmica Costeira pelo reforço do cordão dunar e o alargamento das praias, ações que 

irão proteger o sistema lagunar de episódios de galgamento oceânico e reduzir a vulnerabilidade das ilhas 

barreira a fenómenos de erosão. A modelação e a revegetação do cordão dunar irá dotar as zonas 

intervencionadas de uma robustez complementar que irá promover a manutenção das areias no sistema dunar. 

Estes efeitos far-se-ão também sentir ao nível dos sistemas ecológicos, uma vez que a recuperação do cordão 

dunar irá ter consequências benéficas no aumento das áreas de habitat dunar resultante da recuperação das 

ilhas, bem como na valorização da macrofauna bentónica, sendo que na fase de funcionamento é expectável 

que os processos dinâmicos voltem a remobilizar os sedimentos, particularmente nas áreas de maior 

hidrodinamismo. 

 

Assim, as soluções preconizadas pelo Plano de Ação e analisadas no EIA cumprem os objetivos propostos, 

sendo que a alimentação artificial de praias e dunas, recorrendo a sedimentos que presentemente impedem 

uma circulação franca da água, se traduz numa solução de duplo benefício do ponto de vista da manutenção 

do sistema praia/duna/ria. Desta forma as melhorias atrás mencionadas terão impactes sócio-económicos 

positivos relacionados com o aproveitamento económico dos recursos naturais associados à Ria Formosa, 

nomeadamente ao nível das atividades marítimo turísticas, do sol e mar, do funcionamento do sistema e 

eventual aumento do produto e do rendimento, e do desenvolvimento de atividades complementares ao nível 

socioeconómico local e regional. 

 

Os principais impactes negativos serão decorrentes da fase de execução do projeto, mas terão caráter 

temporário relacionado com a duração desta fase. Estes sentir-se-ão principalmente nos valores ecológicos, 

na geomorfologia, na qualidade da água, na paisagem e no património. A remoção de sedimentos das barras 

e das praias poderão, por efeito de sumidouro, apresentar igualmente impactes negativos na deriva litoral de 

sedimento, enquanto a morfologia original não for reposta. 
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Relativamente aos Pareceres solicitados às Entidades Externas a CA considera de mencionar os seguintes 

aspetos relevantes para a avaliação em causa: 

 

A Universidade do Algarve (Professor Óscar Ferreira) salientou que o EIA não efetua analogias com 

intervenções passadas, pelo que muitos dos impactes mencionados não se verificaram ou tiveram importância 

muito reduzida aquando das referidas intervenções. Neste sentido refere a boa recuperação do sistema, 

nomeadamente a nível do macrobentos (pelo que os impactes serão temporários e os impactes negativos 

identificados no EIA serão reduzidos), salientando no entanto que a afetação e destruição de pradarias 

marinhas deverá ser evitada dada a sua maior sensibilidade e maior dificuldade de recuperação. 

 

Para as Intervenções 1 e 2 foi referido que os impactes negativos identificados no EIA ao nível dos 

macroinvertebrados bentónicos teriam uma significância muito reduzida e poderiam revelar-se até em 

impactes positivos mais relevantes que os negativos, nomeadamente pela reposição de areias nas praias 

(praia de Tavira e praia do Farol). 

 

Para a Intervenção 3 alertou-se para a necessidade de se efetuar uma cuidada análise da sedimentologia dos 

dois locais antes da intervenção, face a uma potencial incompatibilidade de tipologia sedimentar. 

 

E por último para a Intervenção 4 refere-se que o EIA não menciona os potenciais impactes diretos negativos 

para a avifauna, com impedimento temporário de local de nidificação, ainda que a médio termo possa ser 

benéfico, sobretudo se a realimentação permitir uma total recuperação do ecossistema dunar. 

 

Considerou-se que o fecho da Barra do Lacém possa contribuir para uma diminuição da circulação da água na 

zona de Cacela, não sendo fácil determinar se o escoamento atualmente efetuado passaria a ser, na 

totalidade, efetuado pela barra existente na zona de saco (barra do Forte). Caso tal não aconteça esta zona 

poderia entrar em eutrofização devido aos elevados tempos de residência. 

 

Referiu-se nesse Parecer que relativamente à fase de Funcionamento o primeiro e mais importante impacte 

deste tipo de intervenção será a melhoria das condições hidrodinâmicas do sistema lagunar, com diminuição 

de tempos de residência, aumento de produtividade e recuperação dos ecossistemas. 

 

A Câmara Municipal de Faro apresenta duas sugestões as quais a CA considera que deverão ser analisadas 

em fase de Projeto de Execução. 

 

A Câmara Municipal de Loulé considera que as ações de reforço do cordão dunar e alargamento da Praia de 

Faro não irão provocar alterações significativas nos habitats naturais e semi-naturais próprios dos sistemas 

lagunares, promovendo o aparecimento de comunidades vegetais associadas às denominadas “dunas 

embrionárias” e “dunas brancas” de elevado valor patrimonial e conservacionista, e identifica habitats que 

podem ainda constar na área de incidência do PEIRVRF considerando o PSRN2000. 
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Os pareceres recebidos no âmbito da Consulta Pública (6) alertam para a necessidade de se proceder á 

monitorização do plano de dragagens, para a necessidade de se calendarizar a obra de forma a considerar o 

uso balnear das praias, alertando ainda para a necessidade de proceder às várias intervenções pondo em causa 

a hierarquização atribuída no EIA. 

 

Quanto à análise das soluções alternativas para a Intervenção 4 importa referir que a existência das barras do 

Lacém e do Forte tem mostrado que funcionam como um sumidouro à deriva litoral de sedimentos, devido à 

forte acumulação nos deltas de enchente. A manutenção de uma, ou duas barras, acentuará esta acumulação 

sedimentar, com prejuízo para as praias a este deste local (praias da Manta Rota e Lota, zonas de grande 

importância balnear e onde foram recentemente construídas estruturas urbanas sobre um território sujeito à 

erosão por evolução natural da ria).  

 

A intervenção de Cacela, apesar de contemplar duas opções Cacela (A) e Cacela (B), não contempla a opção 

em linha com a intervenção do Ancão, ou seja, repor o sistema como antigamente (fechar a barra do Forte, e 

fechar ou mover para a zona do Lacém a barra que se encontra próxima da Fábrica). 

 

Assim, a CA considera que, sem uma avaliação comparativa com outras soluções, não se poderá decidir sobre 

qual a solução que permite de forma mais adequada assegurar que se cumpram os objetivos do projeto. A CA 

considera que para esta Intervenção, para além das soluções em avaliação, deverão ser estudadas em fase 

de RECAPE outras soluções, nomeadamente:  

� Opção 1: Fechar a barra do Forte e recolocar a barra do Lacém para W (no mínimo a cerca de 500m) da 

atual posição, com dragagem do canal de Cacela e reposição do material na Península de Cacela para 

reforço do cordão dunar. 

� Opção 2: Fechar a barra do Forte e a barra do Lacém, com dragagem do canal de Cacela e reposição do 

material na Península de Cacela para reforço do cordão dunar. 

 

Só assim será possível avaliar a melhor Solução para a Intervenção de Cacela do ponto de vista da 

hidrodinâmica, do reforço do cordão dunar e da afetação da encosta onde se encontra o conjunto patrimonial 

do Núcleo Histórico de Cacela Velha, questão levantada no âmbito da consulta pública efetuada. 

 

Por último importa referir que se considera que o EIA permite concluir que o projeto nas suas diferentes 

componentes, a realizar, permitirá atingir os objetivos ambientais propostos. Pelo que não obstante a indução 

de impactes ambientais negativos, especialmente em fase de obra, estes serão largamente compensados pelos 

impactes ambientais positivos de médio e longo prazo que o mesmo apresenta em fase de funcionamento. 

 

Assim, face aos impactes positivos identificados e tendo em consideração que os impactes negativos acima 

referidos poderão ser na sua generalidade suscetíveis de minimização, a Comissão de Avaliação propõe a 

emissão de parecer favorável ao projeto, condicionado à implementação/execução/integração na fase de 

Projeto de Execução das Condicionantes, Estudos, Medidas de Minimização e Planos de Monitorização indicados 

no ponto 9. deste Parecer. 
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9. Condicionantes, Estudos, Medidas de Minimização e Planos de Monitorização  

 

Condicionantes: 

 

� Intervenção 4- Cacela – Deverá apresentar-se um estudo comparativo de soluções que permitam atingir 

os objetivos do projeto, nomeadamente do ponto de vista da hidrodinâmica e do reforço do cordão dunar e 

que minimizem a afetação da encosta onde se encontra o conjunto patrimonial do Núcleo Histórico de 

Cacela Velha, questão levantada no âmbito da consulta pública efetuada. Esse estudo para além de poder 

incluir as Soluções em avaliação, correspondentes às Soluções Cacela (A) – Dragagem da barra do Lacém e 

Cacela (B) – dragagem da barra do Forte e fecho da barra do Lacém, deverá também incluir as soluções 

propostas pela CA, nomeadamente:  

� Opção 1: Fechar a barra do Forte e recolocar a barra do Lacém para W (no mínimo a cerca de 

500m) da atual posição, com dragagem do canal de Cacela e  reposição do material na 

Península de Cacela para reforço do cordão dunar. 

� Opção 2: Fechar a barra do Forte e a barra do Lacém, com dragagem do canal de Cacela e 

reposição do material na Península de Cacela para reforço do cordão dunar opção. 

� Para as 4 Intervenções: 

� Deverá apresentar-se uma solução que vise uma realimentação do cordão dunar em 

consonância com o tipo de sedimentos típicos das dunas, para evitar a formação de um depósito 

atípico nesses ambientes frágeis e de grande valor natural. 

� Deverão restringir-se as dragagens à área absolutamente necessária para o efeito, de modo a 

minimizar os efeitos no normal funcionamento dos sistemas da Ria Formosa. 

 

Estaleiro 

� O estaleiro deverá localizar-se numa área já intervencionada e impermeabilizada, nomeadamente se 

possível, numa zona portuária. 

� Quando tal não for possível, deverão ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso próximo, 

para evitar ou minimizar a movimentações de terras e abertura de acessos. 

� Na seleção da área de implantação do estaleiro não deverão ser ocupados os seguintes locais: 

� Áreas do domínio hídrico; 

� Áreas inundáveis; 

� Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 

� Perímetros de proteção de captações; 

� Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional (REN) 

� Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza; 

� Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, 

nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; 

� Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 

� Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 
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� Áreas de ocupação agrícola; 

� Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 

� Áreas de património cultural. 

� Antes do início de qualquer trabalho, a área de estaleiro e de apoio à obra deverá ser demarcada, através 

da implantação de estacas pintadas, que sejam bem visíveis, de modo a evitar a afetação da envolvente. 

� Deverá ser assegurada a contenção visual dos estaleiros de apoio à obra, através do recurso a estruturas 

construídas ou vivas que funcionem como barreiras visuais. 

� Tanto a nível de estaleiro, como do funcionamento da maquinaria, terão de ser dadas totais garantias de 

controlo para evitar o derrame acidental de substâncias perigosas.  

� Na área de estaleiro, caso não seja utilizada uma área impermeabilizada, deverá definir-se uma área de 

trabalho o menor possível, a fim de evitar danos nos terrenos circundantes. 

� Deverá limitar-se a circulação de maquinaria pesada sobre os solos, de forma a evitar a sua compactação e 

a diminuição da taxa de infiltração. 

 

Geologia, Geomorfologia e Topo-hidrografia 

Projeto de Execução: 

� Deverá apresentar-se uma caracterização detalhada da granulometria dos sedimentos dragados. 

� Deverá apresentar-se uma descrição detalhada do destino dos sedimentos dragados. 

� Deverá apresentar-se uma análise detalhada do balanço de dragados/depósitos. 

 

Fase de Execução 

� As dragagens deverão respeitar as profundidades estabelecidas e os volumes de dragados previstos nos 

Projetos de Execução, impedindo extrações superiores às estritamente necessárias. 

� Os depósitos de dragados nas zonas dunares e nas praias deverão, tanto quanto possível, ser adaptados à 

topografia do terreno. Deverá o seu reperfilamento ser realizado com a maior brevidade possível. 

� A reconstrução de cordões dunares deverá ser acompanhada de ações que garantam alguma estabilidade e 

de modo a evitar o pisoteio. 

� O reperfilamento da praia, após a alimentação, o espalhamento e o nivelamento das areias bombadas, 

deverá ser realizada mediante o emprego de meio mecânicos (tratores e/ou pás carregadoras próprias). No 

entanto nas zonas de transição com as áreas não intervencionadas e com coberto vegetal, poderá ser 

conveniente o uso de meios manuais de modo a minimizar a sua afetação. 

� Nas zonas de transição com as áreas não intervencionadas e com coberto vegetal, poderá ser conveniente 

o uso de meios manuais de modo a minimizar a sua afetação. 

 

Hidrogeologia e Qualidade da Água 

Projeto de Execução 

� Deverá ser apresentado e caracterizado o tipo de dragas a utilizar e avaliados os impactes decorrentes da 

sua utilização. Deverá ser dada preferência ao uso de equipamentos e técnicas de dragagem que 

minimizem a ressuspensão dos sedimentos, em particular nos locais onde se identificaram materiais com 

contaminação vestigiária. Assim, o caderno de encargos da empreitada deverá ter o uso deste tipo de 
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equipamento como critério de seleção do empreiteiro. Deverá selecionar-se sempre que possível técnicas e 

processos construtivos que gerem o menor ruído. 

� Deverá apresentar-se a localização e o dimensionamento dos volumes a dragar com contaminação 

vestigiária de classe 2, e definidos os correspondentes locais de imersão em mar aberto. O local de imersão 

dos sedimentos de classe 2 deverá ser definido, atendendo aos condicionamentos identificados no Decreto-

lei n.º 226-A/2007, 31 de maio. 

� Tendo em conta a necessidade de compatibilizar o diâmetro dos sedimentos dragados com o dos locais 

de depósito, em função da tipologia das ações de reforço a desenvolver (alimentação artificial de praias 

ou reforço do cordão dunar), deverá apresentar-se um capítulo no RECAPE onde de forma mais 

aprofundada e quantificada, em função de critérios de proximidade (facilidade de transporte) e da 

referida compatibilidade entre sedimentos, se descrimine com rigor o destino dos inertes provenientes 

das diferentes operações de dragagem previstas. 

� Na Intervenção 1 – Tavira, os sedimentos a dragar do rio Gilão até à entrada da barra de Tavira e junto ao 

porto de Santa Luzia não deverão ser usados em operações de alimentação artificial de praias, uma vez 

que apresentam uma percentagem de finos superior a 30% e diâmetro inferior ao diâmetro médio dos 

sedimentos da costa atlântica da Ria Formosa. 

� Na Intervenção 2 – Faro/Olhão, os sedimentos dragados da confluência dos canais de Faro e Olhão, do 

esteiro do Ramalhete e de parte do canal da Praia de Faro – barra do Ancão deverão ser conduzidos à 

operação de reforço do cordão dunar a nascente da barra do Ancão. 

� Na Intervenção 3 – Armona, os sedimentos dragados em parte do canal da Culatra – barra da Armona e na 

parte este da ilha da Culatra deverão ser usados apenas na operação de reforço do cordão dunar da Praia 

de Faro. 

� O projeto deverá detalhar, para além do reperfilamento dos dragados nas dunas e praias, as ações de 

revegetação do cordão dunar. 

� As dragagens deverão ser programadas de forma que os sedimentos com diâmetro incompatível com as 

praias de depósito sejam utilizados somente nas operações de reforço dunar. 

� Deverão ser estabelecidos os trajetos para a circulação dos veículos afetos à empreitada. 

 

Fase Prévia à Execução 

� O destino dos efluentes líquidos gerados no estaleiro deverá ser validado pela Águas do Algarve. 

 

Fase de Execução  

� Deverão ser concebidos mecanismos de controlo em obra para que as dragagens e os depósitos de 

dragados sigam com rigor o estabelecido no projeto.  

� Deverá evitar-se ao máximo depósitos provisórios de dragados, procedendo-se com rapidez ao 

espalhamento e nivelamento das areias. 

� Havendo necessidade de definir locais de depósito temporário para os materiais dragados, em áreas 

dunares, estes deverão ser criteriosamente escolhidos, e as condições originais desses locais deverão ser 

restituídas após a conclusão dos trabalhos. Na eventualidade de ser necessário definir uma área de 

depósito temporário de material dragado, deverá ser selecionado um local já intervencionado e se possível 

impermeabilizado, nomeadamente numa zona portuária. Caso não seja possível depositar numa área já 
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impermeabilizada, o local de depósito deverá ser previamente impermeabilizado com geotêxtil. Esta área 

deverá ainda dispor de um sistema de drenagem eficaz. 

� Deverá ser garantido o acondicionamento adequado das areias dragadas de acordo com os meios e 

equipamentos usados, aquando do transporte, até ao local de depósito. 

� Durante o transporte por meios terrestres, sempre que os materiais transportados sejam sujeitos a serem 

arrastados pelo vento, deverão ser tomados cuidados acrescidos na cobertura de materiais. 

� Caso seja necessário efetuar transporte de materiais dragados por via terrestre, deverão ser propostas 

medidas de mitigação dos efeitos no cordão dunar. 

� Deverão ser usadas cortinas de geotêxtil suspensas com flutuadores, para servirem de barreira aos sólidos 

em suspensão, em particular nos locais com sedimentos que apresentam maior percentagem de finos e 

nos locais com contaminação vestigiária. 

� Deverá evitar-se a utilização do areal nos processos inerentes ao projeto, como implantação de estruturas 

de apoio e afins. 

� Deverá minimizar a circulação de pessoas, viaturas pesadas e equipamentos sobre os sistemas dunares. 

 

Ordenamento do Território 

Projeto de Execução 

� Uma vez que a área de estudo das intervenções apresenta pequenas justaposições com Áreas de Proteção 

Total definidas no POPNRF, deverá ser garantido nos projetos de execução que os polígonos de dragagem 

efetiva ocorrerão fora destas áreas. 

� A Câmara Municipal de Faro solicitou no âmbito do enquadramento do plano e relacionado com o descritor 

uso do solo e ordenamento do território, que fosse mencionados alguns projetos e planos integrados no 

Programa Polis Ria Formosa, em elaboração, como são o Plano de Mobilidade e Ordenamento da 

Circulação na Ria Formosa e os Projetos de Intervenção e Requalificação (PIR) da Ilha da Culatra, do Farol, 

dos Ilhotes e Ilha Deserta e da Península do Ancão. 

 

Fase Prévia à Execução 

� Deverão ser solicitadas as autorizações necessárias à realização do projeto designadamente as relativas ao 

Domínio Hídrico, à servidão aeronáutica do Aeroporto Internacional de Faro, sinais marítimos e Património 

classificado (Conjunto de Cacela Velha). 

 

Sócio-Economia 

Projeto de Execução 

� Deverá identificar-se as afetações que irão ocorrer nas condutas de água e de saneamento que ligam a ilha 

da Culatra à ilha da Armona, referindo como a mesma será reposta. 

� Deverá elaborar-se um mapa com os fatores de perturbação nos viveiros e comunidades bentónicas, 

considerando-se por exemplo as partículas em suspensão na enchente e vazante, para possibilitar uma 

leitura conjunta das áreas potencialmente afetadas.  

� Deverá avaliar-se os custos nos rendimentos familiares dos mariscadores, viveiristas, aquicultores e 

pescadores e os reflexos na gastronomia da quebra de produção de bivalves, moluscos e peixes. 
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Fase de Execução 

� Deverá evitar-se a programação das ações do projeto na época balnear (junho a setembro), em particular 

daquelas que se localizam próximo das áreas de recreio balnear. 

� Deverá definir-se um horário de trabalho adequado, com a limitação da execução ou da frequência de 

atividades de dragagem e depósito de sedimentos que gerem elevado ruído apenas ao período diurno (das 

08h00 às 20h00) e nos dias úteis, e tendo em atenção o estabelecido no artigo 14º do Decreto-Lei n.º 

9/2007, de 17 de janeiro. 

� Deverá ser dada preferência a empreiteiros locais, desde que apresentem experiência nos domínios 

requeridos, garantindo também que estes recorram, sempre que possível, à utilização de mão de obra 

local.  

� Deverão sensibilizar-se as populações que vivem da economia da Ria e que a visitam, para as ações que 

estão previstas realizar no âmbito das dragagens. 

� Deverá divulgar-se o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à 

população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deverá incluir o objetivo, a natureza, 

a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à 

população, nomeadamente trajetos e implicações acústicas. 

 

Paisagem 

Projeto de Execução 

� Deverá desenvolver-se um projeto específico para a valorização das áreas de depósito de materiais em 

praia e dunas. Deverão ser desenvolvidas e pormenorizadas as intervenções associadas ao robustecimento 

do cordão litoral e das praias, nomeadamente no que diz respeito à modelação, à colocação de paliçadas 

para retenção destes materiais móveis e de sementeiras/plantação de vegetação autóctone adaptada às 

condições locais, tendo em conta as intervenções já realizadas pelo PNRF/ICNF. 

 

Fase de execução 

� Aquando da realização de dragagens, tanto de primeiro estabelecimento como de manutenção, e de 

deposição dos sedimentos, deverão ser cumpridos os seguintes aspetos: 

� A duração e extensão das operações de dragagem deverão ser efetuadas durante um período 

contínuo e reduzidas ao menor período de tempo possível. 

� O canal a dragar deverá ser, rigorosamente, estabelecido, de forma a evitar intervenções em 

áreas não necessárias (e.g. colocação de boias). 

� Os sedimentos dragados não se deverão acumular na área de intervenção ou na envolvente. 

� A recuperação deverá ser realizada de acordo com a experiência já adquirida na Ria Formosa, nas 

intervenções realizada pelo PNRF/ICNF. 

 

Valores Ecológicos 

Projeto de Execução 

� Deverá ser efetuada nova avaliação de impactes face à maior definição do projeto de execução. Para o 

valor conservacionista das áreas em avaliação deverá ter-se em consideração o estipulado nas diretivas 

comunitárias relativas à conservação da fauna, flora e seus habitats, bem como o POPNRF. Essa nova 
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avaliação deverá incluir um Estudo, com as áreas a dragar definidas, incluindo os respetivos taludes, que 

permita analisar com precisão a afetação de áreas de maior valor ao nível das comunidades bentónicas, 

nomeadamente áreas de fanerogâmicas marinhas, áreas de ocorrência de Hippocampus sp. (cavalo-

marinho) e áreas de intertidal. Este estudo deverá considerar os eventuais efeitos do aumento do 

hidrodinamismo em áreas não afetadas diretamente pelas dragagens. 

� De acordo com o parecer da Câmara Municipal de Loulé, deverá ter-se em consideração que de acordo 

com o PSRN2000, podem ainda constar na área de incidência do PEIRVRF, os seguintes habitats: 

b) 1 – Habitats costeiros e vegetação halófila 

11 Águas marinhas e meios sob influência das marés 

1160 Enseadas e baías pouco profundas 

b) 2 – Dunas marítimas e interiores 

21 Dunas marítimas das costas atlânticas, do mar do Norte e do Báltico 

2150* Dunas fixas descalcificadas atlânticas (Calluno-Ulicetea) 

d) 4 – Charnecas e matos das zonas temperadas 

4030 Charnecas secas europeias 

 

Fases de Execução e Funcionamento 

� Em cada frente de obra deverá ser apresentado um plano de circulação de maquinaria. Sempre que se 

verificar a necessidade de circulação fora dos caminhos existentes, em áreas de salinas, ou em áreas 

classificadas no POPNRF como Proteção Parcial I ou II deverá ser submetido à apreciação do ICNF um 

plano de circulação, podendo esta entidade impor restrições que considere necessárias. 

� A degradação de áreas de habitats naturais resultante da execução das obras deverá ser alvo de planos de 

recuperação, previamente aprovados pelo ICNF e executados imediatamente após o fim das respectivas 

frentes de obra. 

� Os riscos de afetação de estabelecimentos aquícolas deverão ser devidamente acautelados e, sempre que 

ocorram prejuízos, os aquacultores deverão ser indemnizados pelo dono da obra, ou em quem este delegar 

a responsabilidade. 

� Todos os trabalhos realizados em áreas de particular sensibilidade, nomeadamente áreas classificadas 

como Proteção Parcial I ou II deverão ser acompanhadas por um biólogo com experiência de trabalho em 

ambiente marinho, o qual será o técnico responsável por garantir o cumprimento das restrições de caracter 

ambiental decorrentes dos diversos estatutos legais de conservação da natureza aplicáveis à Ria Formosa. 

 

Património 

Fase de Projeto de Execução 

� A equipa de trabalho deverá ser previamente autorizada pela Tutela e integrar arqueólogos com 

experiência comprovada na vertente náutica e subaquática, bem como estar dimensionada de acordo com 

os trabalhos previstos efetuar. 

� Realizar trabalhos de prospeção geofísica com recurso a utilização de equipamentos de deteção remota nas 

áreas de afetação direta (dragagens, deposição de dragados, entre outros), nomeadamente com sonar de 

varrimento lateral e magnetómetro, em que as fiadas tenham um espaçamento máximo de 5m, sempre 

que a coluna de água seja superior a 8m de profundidade. 
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� Implantar as anomalias detetadas na prospeção geofísica sob cartografia do projeto, devidamente 

georreferenciadas, contendo dados batimétricos e com a respetiva descrição. 

� Realizar trabalhos de prospeção sistemática nas áreas de afetação direta: quando implicar profundidades 

inferiores aos 8m, noutras áreas funcionais da obra – acessos diretos e alternativos, cais, estaleiros, 

rampas, ancoradouros, áreas de empréstimo e/ou depósito de terras e dragados, terraplanagens, lugares 

de atravessamento, entre outras –, na verificação dos valores patrimoniais identificados na fase de 

caracterização e das anomalias e massas metálicas identificadas nos trabalhos de geofísica, bem como nas 

áreas de afetação indireta. 

� Apresentar a análise e interpretação topográfica/ batimétrica, geológica e da natureza dos fundos das 

áreas a afetar. 

� Apresentar dos resultados sobre a forma de Relatório de Trabalho Arqueológico onde constem as eventuais 

propostas necessárias à salvaguarda dos valores patrimoniais (arqueológicos, arquitetónicos e etnográficos) 

e que estes se encontrem devidamente identificados e georeferenciados face ao projeto. 

� Proceder a uma avaliação mais pormenorizada das implicações do projeto da Armona com o sítio da 

Fortaleza de São Lourenço (n.º 12), devido à sua especificidade e localização face ao projeto (Intervenção 

3 – Armona), tendo por objetivo anular ou minimizar qualquer impacto que possa existir sobre este. 

Recomenda-se a manutenção de uma distância de segurança entre a operação dos equipamentos de 

escavação/ dragagem neste local, evitando os possíveis eventuais efeitos resultantes da movimentação de 

equipamentos a operar nas imediações e de modo a não propiciar a eventual descompressão dos terrenos 

de fundação, bem como da degradação/ decomposição do espólio existente no local: três canhões e 

estruturas de fundação. 

� Analisar as implicações que as alternativas da Intervenção 4 – Cacela podem ter sobre o conjunto 

patrimonial classificado do Núcleo Histórico de Cacela Velha e a encosta onde este se encontra. 

 

Fase Prévia à Execução 

� A equipa de trabalho deverá ser previamente autorizada pela Tutela e integrar arqueólogos com 

experiência comprovada na vertente náutica e subaquática. 

� Apresentar o mapa de afetação nominal do pessoal integrado na equipa prevista, acompanhado dos seus 

curricula profissionais. 

� Adequar a equipa à dimensão do trabalho a realizar, devendo os trabalhos arqueológicos ser dirigidos por 

um arqueólogo com experiência comprovada em contextos náuticos, com valência em arqueologia náutica 

e subaquática, com o mínimo de 5 anos de experiência e conhecimento técnico, científico e historiográfico 

adequado à sensibilidade da área de trabalho. 

� Deverá igualmente ser elaborado um mapa geral de cada intervenção, onde deverá conter a identificação 

exata de todas as áreas funcionais de obra, nomeadamente, dos acessos diretos e alternativos a todos os 

locais afetos à obra, estaleiros, áreas de dragagem e/ou deposição, entre outras, devendo conter de forma 

clara o circuito a utilizar pela maquinaria e viaturas entre o estaleiro e as frentes de obra, bem como o local 

para a deposição de dragados. 

� Elaborar um plano para todas as ações a serem desenvolvidas em fase de obra, nomeadamente com a 

representação cartográfica do local de implantação dos estaleiros, dos corredores de acesso das 

maquinarias, das zonas de dragagem e dos valores patrimoniais a preservar. 
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� Em fase prévia, deverá ainda ser realizado um programa de ação de formação/ sensibilização patrimonial 

dirigido os trabalhadores e responsáveis envolvidos na execução da empreitada, com informação 

relativamente às medidas de minimização previstas, sobre a importância e sensibilidade arqueológica das 

áreas de intervenção e zonas envolventes e quais os cuidados a ter com a gestão e proteção do património 

cultural referenciado. 

 

Fase de Execução 

� A equipa de trabalho deverá ser previamente autorizada pela Tutela e integrar arqueólogos com 

experiência comprovada na vertente náutica e subaquática, bem como estar dimensionada de acordo com 

os trabalhos previstos efetuar. 

� Execução das eventuais propostas de minimização definidas aquando da identificação dos valores 

patrimoniais na Fase de projeto e na Fase prévia de execução.  

� Deverá ser assegurado o acompanhamento arqueológico integral e permanente de toda a obra, desde as 

suas fases preparatórias, por arqueólogo(s), com experiência na área da arqueologia náutica e 

subaquática, de todos os trabalhos de dragagem, revolvimento de solos, instalação de estaleiros, abertura 

de acessos, desmatações, instalação de infraestruturas, abertura de fundações ou assentamento de 

estacaria, áreas de empréstimo, entre outros que impliquem revolvimento de solos/ sedimentos. As 

dragagens deverão ser acompanhadas, nos mesmos termos, por um arqueólogo na draga e outro no local 

de deposição dos sedimentos (em permanente contacto), a fim de, minimizar o risco de destruição de 

estruturas náuticas ou navais. 

� O acompanhamento deverá ser continuado e permanente pelo que se houver mais do que uma frente de 

obra a decorrer em simultâneo terá de se garantir o acompanhamento de todas essas frentes e existir um 

arqueólogo em cada. 

� A descoberta de quaisquer vestígios arqueológicos nas áreas de intervenção obriga à suspensão imediata 

dos trabalhos no local e à sua comunicação ao órgão competente da Tutela e demais autoridades 

competentes, em conformidade com as disposições legais em vigor. Esta situação pode determinar a 

adoção de medidas de minimização complementares pelo que deve ser apresentado um Relatório 

Preliminar com a descrição, avaliação do impacte, registo gráfico e uma proposta de medidas a 

implementar. Deve ser tido em consideração que as áreas com vestígios arqueológicos conservados e que 

venham a ser afetados de forma irreversível têm que ser integralmente escavados. 

� O Património arqueológico reconhecido durante o acompanhamento arqueológico da obra deve ser, tanto 

quanto possível e em função do seu valor patrimonial, conservado in situ, de tal forma que não se degrade 

o seu estado de conservação. 

� Perante o elevado potencial arqueológico de toda a área de execução do projeto, a exumação de espólio 

arqueológico, onde algum desse espólio poderá ser sujeito a um acelerado processo de decomposição, 

implica a criação de uma ou mais reservas /laboratórios submerso primário e transitório para depositar 

esses bens móveis, protegendo-os assim da degradação irreversível a que ficarão sujeitos se 

permanecerem em contacto direto com o ambiente atmosférico. Desta forma, na equipa deve haver um 

elemento de conservação e restauro, especializado na área do tratamento e conservação de espólio 

resultante de meio submerso. 
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� No caso de deteção de contextos de necrópole, deverá também ser integrado na equipa um responsável de 

antropologia devidamente habilitado e credenciado pela entidade de Tutela. 

� Se no decurso da execução do projeto houver alterações na cota de afetação das dragagens em qualquer 

uma das Intervenções, para além da inicialmente convencionada, esta deverá ser comunicada, 

previamente avaliada pela equipa de arqueologia e remetida à entidade de Tutela para parecer. 

� As dragas utilizadas devem dispor de um dispositivo de visualização tridimensional de deteção de 

obstáculos (Obstacles Avoidance Sonar/OAS), que permita detetar eventuais vestígios arqueológicos 

submersos não identificados nas campanhas de prospeção arqueológica, serem autopropulsionadas e 

terem capacidade de posicionamento estável pelos seus próprios meios. 

� A draga ou outra embarcação que lhe esteja afeta deve dispor de equipamento adequado ao controlo em 

contínuo do seu trabalho. 

� Para as ocorrências patrimoniais (moinhos de maré, estruturas avieiras, moitas, comportas e em outros 

elementos do património marítimo-fluvial ou relacionado com os recursos hídricos, entre outros) deve-se 

contemplar a proteção, sinalização, vedação permanente, registo gráfico (desenho/ topografia e fotografia) 

e memória descritiva (descrição de características morfo-funcionais, cronologia, estado de conservação e 

enquadramento cénico/paisagístico) de todos estes elementos que se situem a menos de 100m da frente 

de obra e seus acessos, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto aos trabalhos. 

Sempre que se verifique a absoluta necessidade em realizar intervenções destrutivas nesse Património 

deve haver um parecer prévio da entidade de Tutela. 

� Para além da identificação de Património Arqueológico e Cultural, deve ser dada especial atenção para 

informação que possa ser identificada sobre as sucessivas movimentações que a orla costeira sofreu ao 

longo dos séculos. 

� Elaborar um relatório nos termos do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, onde seja descrita a 

metodologia utilizada, os depósitos e estruturas arqueológicas que vierem a ser descobertas, apresentar a 

interpretação da estratigrafia e dos materiais arqueológicos encontrados. Devem também acompanhar o 

relatório, o respetivo registo gráfico (devidamente cotado) e fotográfico de cada uma das realidades 

arqueológicas detetadas, o levantamento topográfico da área intervencionada e o estudo, registo, 

tratamento e acondicionamento do espólio que for recolhido durante a intervenção arqueológica.  

 

Fase de funcionamento 

� Sempre que se verificar a execução de dragagens de manutenção, ou no âmbito de um plano regular de 

dragagens, estas deverão contar com a presença de uma equipa de arqueologia com experiência 

comprovada na vertente náutica e subaquática, previamente autorizada pela Tutela, e que esteja 

dimensionada em relação à dinâmica e volume de trabalhos a realizar. 
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Plano Geral de Monitorização 

Deverão ser desenvolvidos e apresentados em fase de RECAPE Planos de Monitorização relativos às seguintes 

componentes: Comunidades Biológicas, Qualidade da Água, Geomorfologia e Topo-Hidrografia. 

 

Comunidades Biológicas: 

Deverá assim ser delineado um programa de monitorização a médio-longo prazo que avalie a evolução das 

comunidades biológicas, e das características físico-químicas desde o período pré dragagens e, no mínimo, até 

5 anos após estas. Este plano deverá incluir: 

- monitorização alargada das comunidades bentónicas, não apenas nas áreas dragadas (onde se verificará uma 

remoção total dos organismos), mas igualmente em todas as áreas onde o projeto preveja melhorar as 

características hidrodinâmicas da laguna; 

- monitorização das comunidades piscícolas nas principais zonas de influência do projeto, nomeadamente 

Cacela, troço canal de Cabanas – Tavira/Gilão – Sta. Luzia, da laguna, zona central da Ria Formosa, Armona – 

Barra Faro-olhão – Ramalhete e Ancão; 

 - monitorização das comunidades de fanerogâmicas marinhas; 

 - monitorização das populações de cavalo-marinho; 

 - monitorização das comunidades de aves aquáticas. 
 

 

Qualidade da Água  

Objetivo: Salvaguardar a qualidade da água superficial, garantindo a retenção de contaminantes e sedimentos 

finos nos locais dragados. 

Parâmetros a monitorizar: Metais pesados (mercúrio, cobre, níquel e zinco); Compostos orgânicos (PAH) 

- Sólidos suspensos totais; Turvação. 

 

Geomorfologia 

Objetivo: Acompanhar a evolução da morfologia da zona costeira e deslocamento da linha de costa. 

Parâmetros a monitorizar: Praia e dunas costeiras. 

 

Topo-Hidrografia 

Objetivo: Acompanhar a execução das dragagens (através dos registos das dragas), garantindo o cumprimento 

das cotas e volumes de dragados estabelecidos e a compatibilidade das granulometrias 

Parâmetros a monitorizar: Cotas de dragagem; Volume dragado, granulometrias. 
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Anexo I: Pareceres das Entidades Externas 
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Anexo II: Implantação das Intervenções 

 

 












