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1. Introdução 

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

do Ancoradouro “Almada de Ouro – Golf & Country Club”, datado de Março de 2010, e visa dar resposta à 

solicitação da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), de Julho de 2010 relativa ao processo de Avaliação 

de Impacte Ambiental (AIA) n.º 2278. No Anexo III é apresentada cópia do original do pedido de elementos 

adicionais. 

Apresentam-se assim nos capítulos seguintes os esclarecimentos e elementos adicionais requeridos, 

organizados de acordo com a estrutura do pedido de elementos adicionais. Em cada “Secção do EIA” 

relativamente à qual foram pedidos esclarecimentos ou elementos adicionais, transcreve-se o texto do 

pedido. À transcrição de cada ponto do pedido segue-se o correspondente esclarecimento. A secção 2.5 é 

dedicada à avaliação de impactes transfronteiriços (ver adiante). Finaliza-se o documento com as 

conclusões relativas às questões debatidas no presente aditamento. 

Foi revisto e actualizado o Resumo Não Técnico (RNT), incorporando os elementos adicionais veiculados 

no presente aditamento, o qual constitui um volume autónomo (Volume IV) e substitui na íntegra a versão 

de Março de 2010. 

No âmbito do pedido de elementos adicionais foi ainda produzido um volume autónomo, redigido em 

espanhol, com a descrição do projecto e informação sobre os efeitos transfronteiriços do projecto em 

avaliação.  
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2. Elementos adicionais 

2.1. Geral 

2.1.1. Análise da compatibilidade projecto do ancoradouro com as 
Declarações de Impacte Ambiental emitidas no âmbito dos componentes 
do empreendimento “Almada de Ouro – Golf & Country Club”  

“1.1. Tendo em conta que o Projecto em avaliação constitui uma componente do empreendimento Almada 

de Ouro – Golfe and Country Club, no qual se inserem outras estruturas já objecto de procedimento de 

avaliação ambiental, nomeadamente o campo de golfe, a barragem de e o loteamento urbano, deverão ser 

identificadas e descritas as eventuais interferências do Projecto com o disposto nas Declarações de 

Impacte Ambiental emitidas para essas mesmas estruturas.” 

Em termos de procedimentos de avaliação ambiental já ocorridos a situação actual é a seguinte: 

• Campo de Golfe – “Almada de Ouro Golf & Country Club”: Procedimento de Avaliação de 

Impacte Ambiental (AIA), em fase de projecto de execução, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, tendo a 

respectiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada sido emitida a 3 

de Junho de 2008. A referida DIA caducou a 3 de Junho de 2010, encontrando-se em curso o 

pedido de prorrogação do prazo de validade da mesma (deu entrada no dia 21 de Maio de 

2010); 

• Barragem de Alcaria – Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), em fase de 

projecto de execução, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, tendo a 

respectiva DIA favorável condicionada sido emitida a 6 de Junho de 2005. A DIA caducou a 6 

de Junho de 2007, tendo sido solicitada e aceita a sua prorrogação até 6 de Junho de 2009. 

Foi solicitado um novo pedido de prorrogação, que deu entrada na CCDR Algarve no dia 25 

de Maio de 2009 (e a 1 de Junho de 2009 na APA), tendo a proponente sido notificada de um 

pedido de esclarecimento e elementos adicionais, o qual foi objecto de resposta por parte 

da mesma em 24 de Junho de 2009; 

• Loteamento urbano – Por despacho nº 16448/06, publicado no Diário da República, II Série, 

de 14/08/2006, Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado do Ambiente, determinou 

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

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

artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 

49/2005, de 24 de Fevereiro. Em concreto, ficou estabelecido pelo supra referido despacho, 
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que a análise de incidências ambientais incidiria sobre os projectos urbanísticos referidos 

no artigo 6º do Regulamento do Plano de Pormenor da Quinta das Choças, ratificado pela 

Resolução do Conselho de Ministros nº 87/97, de 2 de Junho (alterado entretanto pela 

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

saber: 

o Aldeamento turístico nº 1 (Aldeia das Choças) 

o Aldeamento turístico nº 2 (Guadiana Village) 

o Aldeamento turístico nº 3 (Golf Village) 

o Hotel e Aparthotel 

A análise de incidências ambientais (Fausto Hidalgo do Nascimento, 2007) foi levada a cabo 

na sua globalidade, ou seja, foi feita para cada projecto urbanístico mas configurada e 

apresentada de modo global e integrado, por forma a acautelar da melhor forma os valores 

ambientais presentes e os impactes cumulativos no SIC “Guadiana”. A referida Análise de 

Incidências foi aprovada pelo ICNB no final de 2007. 

Pela análise das referidas DIA e do Parecer do Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade 

(ICNB) sobre a Análise de Incidências dos Lotes Urbanos do Empreendimento, não se constata existir 

qualquer interferência do Projecto do Ancoradouro com as mesmas. 

 

2.1.2. Interdependência do projecto do ancoradouro com as restantes 
estruturas do empreendimento “Almada de Ouro – Golf & Country Club” 

“1.2. Esclarecer a interdependência entre este Projecto e as restantes estruturas do empreendimento 

Almada de Ouro – Golfe and Country Club e a sua exequibilidade na ausência das mesmas.” 

Segundo informações do proponente, as infra-estruturas já aprovadas incluem uma estação de bombagem 

dos efluentes do Ancoradouro e o Hotel e a fase 1 inclui as ruas principais, incluindo o acesso ao 

ancoradouro. Também foi já aprovada a variante de acesso ao empreendimento (incluindo acessos novos 

ao Azinhal – Variante ao Azinhal). A independência da construção do ancoradouro está assim garantida. 
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2.1.3. Avaliação de impactes cumulativos 

“1.3. Proceder à avaliação dos impactes cumulativos do Projecto com as restantes estruturas do 

empreendimento Almada de Ouro – Golfe and Country Club, nos factores ambientais em que tal se 

verifique relevante.” 

A avaliação dos impactes cumulativos do Projecto do Ancoradouro, nomeadamente com as restantes 

estruturas do empreendimento “Almada de Ouro – Golf & Country Club” (projecto de urbanização de tipo 

residencial/turístico com 3 aldeamentos turísticos, um hotel e um aparthotel, zonas de equipamento - 

complexo desportivo, comércio e serviços – uma barragem e um campo de golfe, num total de 240 ha), foi 

realizada ao longo dos descritores focados no capítulo 5 do Relatório Síntese do EIA, datado de Março de 

2010, tendo-se apresentado na secção final (5.14) uma síntese dos mesmos. Não havendo novos 

elementos que justifiquem uma revisão, mantém-se a avaliação já efectuada no EIA. 

As conclusões alcançadas ao nível dos potenciais efeitos cumulativos (pág. 252 do EIA) derivam, de uma 

forma geral, da enorme diferença na dimensão das intervenções em questão (ancoradouro vs. 

componente imobiliária e golfe), o que faz com que os impactes negativos referentes ao projecto em 

análise se diluam bastante, originando na maior parte dos casos impactes cumulativos de reduzido 

significado. Apenas ao nível do ordenamento do território e na sócio-economia se geram sinergias 

importantes devido à exploração conjunta do ancoradouro e das restantes componentes do projecto 

turístico “Almada de Ouro – Golf & Country Club”, aumentando o significado global dos impactes positivos 

associados ao ancoradouro.  

Conclusão semelhante foi alcançada na Análise de Incidências Ambientais realizada em 2007 (Fausto 

Hidalgo do Nascimento, 2007) para os Lotes Urbanos do Empreendimento. A análise de incidências 

ambientais foi levada a cabo na sua globalidade, ou seja, foi feita para cada projecto urbanístico mas 

configurada e apresentada de modo global e integrado, por forma a acautelar da melhor forma os valores 

ambientais presentes e os impactes cumulativos no SIC “Guadiana”, que se concluíram pouco 

significativos na sua globalidade. A referida Análise de Incidências foi aprovada pelo ICNB no final de 

2007. 
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2.1.4. Relação entre o projecto do ancoradouro e o Projecto de 
Navegabilidade do Rio Guadiana 

“1.4. Face às características do Projecto, nomeadamente a sua dimensão em termos de lugares e 

posicionamento das amarrações, considera-se que o mesmo deve ser integrado com a estratégia da 

navegabilidade do rio Guadiana, e articulado com o respectivo procedimento de AIA (AIA nº 2171 – 

Projecto de Navegabilidade do Rio Guadiana) em curso. Deve assim ser analisada a relação entre este e o 

Projecto em avaliação, nomeadamente no que refere à localização, área de influência e acessibilidades. 

Deve ainda ser apresentada a avaliação dos impactes cumulativos dos vários projectos (ancoradouro e 

dragagens) em avaliação, com influência directa na actividade das comunidades piscatórias e turísticas.” 

O Projecto de Navegabilidade do Rio Guadiana entre a Foz e o Pomarão (AIA n.º 2171, actualmente em 

avaliação. NEMUS, 2009), tem como objectivo adequar e sinalizar o canal navegável do Guadiana, entre a 

Ponte Internacional e o Pomarão (44 Km), à navegação de embarcações com calado até 2,5 metros e 

comprimento máximo de 102 metros, independentemente da maré.  

Para o estabelecimento do canal de navegação concebeu-se um canal segmentado em troços de 

comprimento e largura variáveis, tentando aproveitar ao máximo a profundidade natural do rio, de forma a 

minimizar as dragagens. Por outro lado, tentou-se desviar o traçado dos locais com probabilidade elevada 

de existência de fundos baixos de rocha natural.  

A sinalização visa, por um lado, a delimitação física do canal de navegação estabelecido, e por outro, 

garantir que a navegação se processa com segurança. Deste modo, prevê-se a utilização de vários tipos de 

baliza de marca ou de luz, e respectivo sistema de ancoragem, ao longo de todo o traçado. Nos troços 

rectilíneos de maior comprimento, prevê-se a instalação de enfiamentos fixos em terra. 

Como se pode verificar no Desenho Ad2 (Anexo I), na zona envolvente ao ancoradouro em avaliação, quer 

a montante, quer a jusante, os fundos do Guadiana estão já abaixo dos –3 metros ZH, pelo que se 

consideraram adequados aos objectivos pretendidos, não sendo dragados no âmbito do Projecto de 

Navegabilidade do Rio Guadiana. A única intervenção nas proximidades será a sinalização do canal com 

bóias (19-20 e 21-22) 

Conforme se pode verificar no mesmo Desenho e de acordo com o já referido na secção 4.4.21 do Relatório 

Síntese do EIA (Março de 2010), no troço localizado junto ao futuro ancoradouro o talvegue natural do rio 

Guadiana está encostado, imediatamente a montante, à margem esquerda, atravessando o leito na zona 

frontal ao ancoradouro para vir encostar à margem direita sensivelmente junto ao promontório que 

constitui o limite sul do vale onde se insere o Projecto. As cotas mais frequentes nesta zona variam entre 

                                                 
1 Ver também a este propósito o Desenho 4.4.1 – Volume II (Março do 2010) 
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os –5m ZH e os –6 m ZH. Alias, por observação do Desenho 4.4.1 – Volume II (Março de 2010), verifica-se 

que na zona imediatamente frontal ao local do ancoradouro (ainda fora do canal definido no projecto de 

navegabilidade) os fundos do rio Guadiana estão já a uma cota média de –3 m ZH.  

Não intervindo nesta zona ao nível do aprofundamento, alargamento ou posicionamento do canal de 

navegação natural já existente, o projecto de navegabilidade não favorece directamente o acesso local ou 

a zona de manobra do ancoradouro do “Almada de Ouro – Golf & Country Club”. Não se assinalam assim 

impactes cumulativos entre os dois projectos, na fase de construção. 

No entanto, em fase de exploração, e numa perspectiva mais ampla que se estende a toda a zona 

intervencionada pelo projecto de navegabilidade (44 km), o ancoradouro de “Almada de Ouro” será 

logicamente beneficiado com as intervenções operadas no âmbito do projecto de navegabilidade do 

Guadiana, nomeadamente com a melhoria da acessibilidade fluvial em geral (nesta zona em concreto 

apenas ao nível da segurança, devido à implantação das bóias de sinalização), podendo assim existir uma 

interacção cumulativa positiva entre os dois projectos, nomeadamente em termos socioeconómicos 

(dinamização da náutica de recreio). Este benefício não será contudo significativamente diferente do 

criado noutros locais onde existam infra-estruturas náuticas e turísticas ao longo do troço a 

intervencionar.   

Não se tem conhecimento de comunidades turísticas estabelecidas ou previstas na envolvente (2 a 3 km a 

montante e a jusante) que possam ser afectadas de forma directa por potenciais impactes cumulativos 

entre o projecto do ancoradouro e o projecto de navegabilidade do Guadiana. Isso só poderia verificar-se 

caso existissem outras infra-estruturas de acostagem próximas que permitissem o acesso a pontos de 

interesse em terra (aldeias ribeirinhas, pontos de interesse paisagístico, entre outros). O Aditamento ao 

EIA do Projecto de Navegabilidade (NEMUS, 2010: datado de Maio de 2010) identifica (na Figura 3) apenas 

um local de amarração a montante, na margem espanhola, a cerca de 3 km a montante do futuro 

ancoradouro. Trata-se contudo de um pequeno pontão, sem qualquer apoio em terra (existe apenas uma 

habitação isolada e uma quinta de produção de citrinos), pelo que não tem qualquer interesse turístico.  

No que respeita à actividade piscatória, e segundo o mesmo Aditamento (NEMUS, 2010), de acordo com as 

últimas Estatísticas da Pesca divulgadas pelo INE (Anuário Estatístico da Região Algarve 2008, editado em 

2009), estavam matriculados no Porto de VRSA, em 2008, apenas 46 pescadores de águas interiores não 

marítimas, não havendo referência a entradas, na lota, de peixes de água doce e salobra. Informações 

mais recentes prestadas pela capitania desse porto evidenciam o registo de 33 embarcações licenciadas 

para operar no rio Guadiana, sendo as espécies mais capturadas a tainha e a enguia – de acordo com 

informações obtidas por essa capitania junto de pescadores locais. 



 

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

                                    Aditamento 

Contactos desenvolvidos pela NEMUS também junto de alguns pescadores locais confirmam que a pesca 

no Guadiana é desenvolvida em moldes artesanais por um número reduzido, quer de pescadores 

(tipicamente de idade avançada), quer de embarcações – em coerência com as informações fornecidas 

pelo INE e pela Capitania do Porto de VRSA. Na zona do estuário pescam essencialmente corvina, com 

redes corvineiras, a partir do mês de Março e, na Primavera, robalos, bailas e douradas com recurso a 

palangre. Nas zonas mais a montante, de águas salobras ou doces, pescam sobretudo enguia e saboga, 

através de redes de tresmalho ou emalhar (NEMUS, 2010). 

Ainda de acordo com as mesmas fontes contactadas pela NEMUS, estas artes são praticadas ao longo das 

duas margens sem um padrão muito vincado, apesar de serem mais frequentes no estuário e no troço 

entre Alcoutim e o Pomarão. Foi reportada a existência de uma concentração de redes corvineiras junto à 

margem esquerda (de Espanha), a montante da Costa Esuri (Ayamonte) (NEMUS, 2010). Note-se contudo 

que se trata de uma pesca sazonal, com especial incidência na época da Primavera. 

A zona em questão fica localizada a cerca de 2km a jusante do futuro ancoradouro e não tem qualquer 

local de amarração ou comunidade de pescadores em terra. Não será dragada no âmbito do projecto de 

navegabilidade do Guadiana, nem se prevê que seja minimamente afectada com a construção do 

ancoradouro de “Almada de Ouro”. Na fase de exploração, o potencial tráfego de embarcações gerado 

pelo ancoradouro será diminuto quando comparado com a navegação no Guadiana em geral, pelo que não 

se assinalam impactes cumulativos relevantes neste domínio.  

 

2.2. Cartografia 

“ 2.1. Apresentar o Desenho 3.2.4 referido na página 156 do Volume I.” 

A referência em questão na página 156 do Volume I está incorrecta. Trata-se sim do Desenho 3.3.4 – 

Enquadramento do projecto no Plano de Pormenor da Quinta das Choças – patente no Volume II (Março de 

2010). 

 

“2.2. Completar as plantas 3.2.2, 3.3.1 e 3.3.2 com a localização do parque de estacionamento para 30 

veículos.” 

São apresentados no Anexo I ao presente Aditamento as plantas 3.2.2, 3.3.1 e 3.3.2 com a localização do 

parque de estacionamento de apoio devidamente destacada. Estes Desenhos substituem as versões de 

Março de 2010, apresentadas no Volume II. 
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A capacidade total de estacionamento é de precisamente 28 veículos, daí ter sido arredondado no texto do 

EIA e no Projecto para “cerca de 30 veículos”. 

 

“2.3. Apresentar cartografia actualizada da implementação de todo o empreendimento, dado que a 

cartografia apresentada no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) sofreu alterações no âmbito dos 

procedimentos de avaliação ambientais das restantes componentes do empreendimento Almada de Ouro 

– Golfe and Country Club.” 

A cartografia actualizada de todo o empreendimento é apresentada no Anexo I ao presente Aditamento 

(Desenho Ad1).  

 

2.3. Descrição do projecto 

2.3.1. Calendarização do projecto do ancoradouro e sua integração no 
empreendimento “Almada de Ouro – Golf & Country Club” 

“3.1. Apresentar o calendário da várias intervenções a concretizar no âmbito do empreendimento Almada 

de Ouro – Golfe and Country Club, indicando mais concretamente a duração prevista para a fase de obra 

do ancoradouro.” 

Conforme afirmado na secção 3.4.5 do EIA, de Março de 2010, o projectista prevê-se que a fase de obra do 

ancoradouro abranja um período de cerca de 12 meses. Estima-se que serão necessários cerca de 3 meses 

para conclusão das dragagens.  

Apresenta-se no Anexo II o programa de construção do campo de golfe, enviado pelo proponente, cuja 

data de arranque das obras deve ser considerada como efectiva a partir de 2012. Para efeitos de 

ajustamento, será importante ter em atenção que a altura ideal para semear os fairways é em Setembro. 

Está previsto arrancar com a construção do ancoradouro em simultâneo com o campo de golfe, uma vez 

que se aproveita a maquinaria em obra e existem vantagens ao nível da gestão de materiais entre 

empreitadas (dragados, material rochoso para enrocamento, etc.). 

Anexa-se também o programa de construção das infra-estruturas gerais, que são independentes do 

progresso na empreitada do ancoradouro e do campo de golfe. O acesso a ambas as zonas de obra será 

sempre possível sem a construção das infra-estruturas e da variante ao Azinhal, mantendo o não 

atravessamento da povoação de Azinhal, utilizando para o efeito a EN122 desde o nó de Almada de Ouro 

(a norte), conforme se pode verificar na Figura seguinte.  
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Figura 1 – Acessos à zona de obra 

1780 m 

Variante ao Azinhal 

Acesso principal (IC27 – variante ao Azinhal) 

Acesso alternativo (IC27 – EN122) 

Limite do empreendimento “Almada de Ouro” 
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2.3.2. Fluxo de materiais  

“3.2. Dado que o EIA refere que o material do enrocamento será extraído da área do campo de golfe, onde 

serão utilizados os dragados, importa esclarecer se estes projectos se irão desenvolver em simultâneo ou 

se haverá necessidade de recurso a locais de depósito temporário.” 

Conforme já exposto na questão anterior, pretende-se que os dois projectos se desenvolvam em 

simultâneo uma vez que existem diversas vantagens operacionais, nomeadamente no que respeita à 

mobilização de maquinaria e ao reaproveitamento directo e imediato de materiais entre empreitadas, 

como sejam os produtos de escavação e dragagem e material rochoso para produção de enrocamentos. 

 

2.3.3. Acesso rodoviário na fase de construção 

“3.3. Esclarecer como será feito o acesso rodoviário ao local durante a fase de obra, nomeadamente no 

que se refere a alternativas de percurso que permitam evitar ou minimizar os impactes sobre a povoação 

do Azinhal.”  

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

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

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

variante ao Azinhal, que contornará a povoação por Nascente evitando a travessia do núcleo urbano. Esta 

via, a executar pela autarquia, está actualmente em fase de expropriação dos terrenos necessários, 

prevendo-se o inicio da fase de construção a curto prazo. Prevê-se que a via esteja em funcionamento logo 

durante a fase de obra do empreendimento, de modo possibilitar o acesso ao local sem atravessar a 

povoação do Azinhal. Esta via dará também acesso para Norte, até à EN122 e ligação à localidade de 

Almada de Ouro. No Anexo I (Desenho Ad1) apresenta-se a planta da rede viária do empreendimento e da 

referida variante ao Azinhal. 

Todavia, existe um acesso alternativo possível, caso a referida variante não fique concluída 

atempadamente, e que se processa por norte através da EN122, a partir do nó de Almada de Ouro do IC27 

(ver Figura 1, na página anterior). Esta alternativa evita igualmente o atravessamento de povoações, 

nomeadamente do Azinhal ou de Almada de Ouro. 

Verifica-se assim que será sempre possível evitar por completo o atravessamento do núcleo urbano do 

Azinhal (ou qualquer outro), o que elimina potenciais impactes negativos que de outro modo poderiam ser 

importantes. 
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Ademais, considerando que a maquinaria pesada permanecerá na zona de obra e que haverá um 

significativo reaproveitamento de material excedentário entre empreitadas, dispensando o transporte de 

ou para origens e destinos externos ao empreendimento, o tráfego de pesados na via pública será 

substancialmente reduzido.  

 

2.4. Solos e ordenamento do território  

2.4.1. Paisagem  

“4.1. A actual relação com a paisagem será alterada devido, sobretudo, à dimensão e artificialismo 

imposto, sobre o relevo original relativamente às suas cotas altimétricas. Tendo em conta os significativos 

impactes que esta transformação provoca no enquadramento cénico que acompanha a margem do rio, a 

avaliação destas alterações deve ser aprofundada com vista ao seu correcto enquadramento, dado que a 

projecção visual do ancoradouro transvaza, em muito, os limites da zona de intervenção.” 

A análise refere-se à repercussão da intervenção sobre a leitura visual da paisagem, derivada da 

modificação da morfologia levada a cabo para execução do ancoradouro e das estruturas associadas, 

nomeadamente na zona da bacia de estacionamento e na base da encosta que delimitará o ancoradouro.  

Neste sentido, considera-se que a situação fisiográfica do ancoradouro determina que não se produzirão 

alterações significativas nessa leitura a partir da margem direita, uma vez que à partida não existem 

pontos de observação associados. Por outro lado a elevada visibilidade desde a margem espanhola e rio 

Guadiana constitui um factor crítico na observação e leitura do projecto na paisagem. No entanto, este 

aspecto é em parte desvalorizado, atendendo a que, apesar da acessibilidade visual ser elevada, a escala 

do rio e a amplitude da secção neste troço determinam uma considerável capacidade de absorção visual 

(integração visual) relativamente a modificações introduzidas.  

Além disso, a reduzida ocupação humana e os acessos secundários da margem esquerda fazem prever 

que o ancoradouro será visualizado com pouca frequência, uma vez que não existem observadores 

críticos: não existem povoações na proximidade e as vias de comunicação mais próximas proporcionam 

vistas condicionadas, nomeadamente a via de acesso à habitação na margem esquerda, derivada do 

Camino de Zaballa, e mais a Sul, o Camino de Valdepia Pista, quer pela distância como pela morfologia do 

terreno. 

Outro aspecto considerado é o facto da percepção visual variar em função do ponto de observação e que, 

neste sentido, as perspectivas críticas obtêm-se a partir das cotas mais elevadas. No entanto, e mais uma 
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vez porque não se prevêem observadores críticos desde essas zonas, devido à inexistência de acessos, 

considera-se reduzida a significância desse impacte. 

No que se refere à visibilidade a partir do Guadiana, aplicam-se os argumentos expostos para a margem 

espanhola, acentuados pelas condições fisiográficas nas quais se inserirá o ancoradouro, que 

condicionam ainda mais as perspectivas sobre esse equipamento; além disso, a significância deste 

impacte será função da frequência de visualização, sendo que esta dependerá do número de embarcações 

que navegarem no rio Guadiana até este local. 

Relativamente aos aspectos intrínsecos do ancoradouro, nomeadamente as estruturas que o constituem, 

considera-se que a visão da bacia de estacionamento e a percepção do aumento do plano de água, 

naturalmente mais acentuadas desde as cotas elevadas, são irrelevantes, pela já referida inexistência de 

observadores críticos. No caso da observação desde as cotas mais baixas, próximas ao leito do rio, e 

sendo à partida essas modificações menos perceptíveis, não se pode considerar que a nova imagem, 

ainda que distinta, seja necessariamente negativa. No que se refere ao impacte visual dos barcos 

estacionados, considera-se que a sua visão, mesmo no caso de se tratar de veleiros – com a visão dos 

mastros – não é necessariamente um impacte negativo, apenas distinto. Quanto à retenção marginal em 

talude de enrocamento, considera-se que será um elemento claramente visível, mas contribui para a 

redução da sua exposição o facto da bacia de estacionamento aproveitar a superfície na reentrância da 

margem, acompanhando a morfologia existente. Também a estrutura do quebra-mar flutuante será visível, 

sem que se considere um impacte negativo significativo (trata-se de uma estrutura flutuante em madeira, 

tipo passadiço, com reduzida altura). No caso das estruturas de controlo de assoreamento, estas ficarão 

quase totalmente enterradas na margem natural, pelo que não serão praticamente perceptíveis desde o 

exterior da bacia. 

Quanto aos projectos associados, tanto o acesso viário como os edifícios de apoio ao ancoradouro se 

localizam em pontos de grande acessibilidade visual, pelo que o impacte gerado será função da 

volumetria e cromatismo definidos para os edifícios, assim como das medidas de enquadramento 

paisagístico adoptadas (a definir na fase de projecto de execução), podendo deste modo constituir um 

impacte mais ou menos significativo. No caso do estacionamento, o facto de se integrar na base da 

encosta, acompanhando a topografia, e ser repartido por três bolsas com capacidade reduzida, contribui a 

atenuar o impacte visual, tal como acontece no percurso pedonal, integrado no coroamento da estrutura 

de retenção marginal, e cuja repercussão visual será a circulação de pessoas, não necessariamente 

negativa. A modificação imposta à morfologia da base da encosta, de forma a acomodar estas estruturas, 

ainda que visível, é considerada destituída de significado pela ausência de observadores críticos, 

exceptuando o único observador crítico potencial, que é uma habitação isolada (Casa de Zaballa). 
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Assim, a respeito dos eventuais impactes visuais negativos, é possível considerar que tanto no que se 

refere às estruturas próprias do ancoradouro como aos projectos associados, a escala vertical e a própria 

volumetria que os define não é assinalável; no caso da projecção horizontal, tal como referido, a solução 

projectual contribui à sua integração, ao aproveitar a própria conformação natural do terreno. Além disso, 

realça-se o papel desta implantação, numa zona de profundidade de campo limitada, reduzindo desse 

modo a perturbação visual face a uma implantação isolada num espaço aberto. 

Haverá ainda lugar a impactes visuais cumulativos com as restantes componentes do empreendimento, 

que transformarão uma extensão muito superior de terreno, estendendo-se desde o vale da ribeira das 

Choças (a montante, campo de golfe e urbanização), até às áreas mais interiores e às cumeadas 

sobranceiras ao ancoradouro (Hotel e Aparthotel, ver Planta do PP da Quinta das Choças no Volume II do 

EIA, de Março de 2010), sendo particularmente visível a partir do rio Guadiana.  

Da comparação das duas alternativas previstas, pode concluir-se que a que terá menor impacte 

paisagístico será a Alternativa 2, por ser afectada uma área menor e ter associado um menor volume de 

escavações. No entanto, a nível de impactes paisagísticos as diferenças entre as duas alternativas não são 

significativas, para qualquer uma das margens, não devendo este descritor ser determinante na escolha 

da opção mais favorável. 

 

2.4.2. Representação da cota máxima do leito do rio 

“4.2. Nos desenhos 3.3.1 e 3.3.2 do Volume II deverá constar a linha que representa a cota máxima do 

leito do rio, sujeita à influência das marés, que separa o meio terrestre do aquático, de forma a avaliar 

correctamente, em planta, a implantação planimétrica e altimétrica do ancoradouro.” 

Os Desenhos 3.3.1 e 3.3.2 foram actualizados no sentido se incluir a linha que representa a cota máxima 

do leito do rio [Preia-mar máxima (+3,91 m)ZH, cf. pág. 70 do EIA e Consulmar (2007)], sujeita à influência 

das marés, que separa o meio terrestre do aquático. Encontram-se no Anexo I ao presente Aditamento e 

substituem as versões de Março de 2010, apresentadas no Volume II. 
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2.4.3. Estacionamento viário 

 “4.3. Dado que o posicionamento dos estacionamentos automóveis do arruamento de acesso ao 

ancoradouro obrigará a escavações significativas na base da pequena encosta, esta intervenção deve ser 

melhor analisada no que se refere às metodologias a adaptar com vista à sua drenagem e estabilização.” 

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

acesso viário, o estacionamento, o edifício de apoio (WC, balneários, etc.), redes técnicas, etc., estão 

incluídos no âmbito dos projectos de infraestruturas gerais e no projecto de urbanização do lote 5 do 

empreendimento “Almada de Ouro”, onde o ancoradouro se insere. Os vários lotes urbanos foram sujeitos 

a uma avaliação de incidências ambientais e aprovados (com alterações). 

Na fase de projecto de execução dos acessos será possível afinar a localização das bolsas de 

estacionamento de forma a minimizar as escavações, bem como definir as soluções específicas de 

engenharia com vista à sua adequada estabilização e drenagem.     

 

2.5. Avaliação de impactes ambientais transfronteiriços 

Apresenta-se seguidamente uma avaliação dos impactes ambientais transfronteira. Partindo desta base 

foi preparado um documento autónomo, redigido em espanhol, em que se incluiu também a descrição do 

projecto.  

 

2.5.1. Geologia, geomorfologia, geotecnia e hidrogeologia 

Na fase de construção as acções a realizar com potencial interferência nas características físicas naturais 

na área de intervenção (instalação e funcionamento do estaleiro de apoio à obra, abertura e/ou 

beneficiação de acessos de apoio às obras, obras associadas à construção das infra-estruturas inerentes 

ao ancoradouro, movimentações de terras e operações de dragagens) têm um efeito muito localizado e 

são de reduzida magnitude, pelo que se consideram irrelevantes para a margem esquerda do rio 

Guadiana, quer ao nível geológico e geotécnico quer ao nível hidrogeológico. 

Ainda neste contexto, considera-se insignificante o efeito destas acções na turbidez ao nível da margem 

esquerda, devido ao poder de diluição da corrente e à elevada turbidez natural, pelo que não se considera 

que a intervenção venha a agravar este aspecto. 
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O material sobrante será reutilizado, por exemplo, na modelação do campo de golfe do empreendimento, 

pelo que não acarretará efeitos negativos adicionais, nomeadamente em locais de vazadouro localizados 

fora do empreendimento. A possibilidade de reutilização de terras e dragados é alias um aspecto positivo 

do projecto.     

No que respeita à fase de exploração do ancoradouro os impactes nos factores geológicos prendem-se 

essencialmente com a retenção de sedimentos veiculados pelo rio Guadiana a montante do quebra-mar 

flutuante e da estrutura de retenção projectada. No entanto, o volume muito diminuto de sedimentos 

envolvido neste processo, face à quantidade de sedimentos transportados por este rio até à foz, permite 

fundamentar que este impacte, tal como as dragagens de manutenção na bacia interior do ancoradouro e 

na faixa exterior até ao quebra-mar flutuante, não terá qualquer significado na margem esquerda 

(Espanha).  

No caso de desactivação do ancoradouro (que não está considerada no projecto), com a consequente 

cessação do estacionamento de embarcações no local (e como tal a cessação das dragagens de 

manutenção) e eventual remoção de algumas infra-estruturas marítimas e terrestres, o impacte do 

restabelecimento dos processos naturais de sedimentação do estuário do Guadiana, será muito pouco 

significativo ou mesmo nulo na margem esquerda. 

Na análise comparativa, não existem diferenças significativas entre as duas alternativas propostas, pelo se 

podem considerar semelhantes no que diz respeitos aos efeitos geológicos, geomorfológicos, geotécnicos 

e hidrogeológicos. 

 

2.5.2. Solos 

Na fase de construção, as principais acções geradoras de impactes sobre o solo referem-se às escavações 

e implantação e funcionamento do estaleiro de apoio à obra, na faixa de solos abrangida pelas infra-

estruturas associadas ao ancoradouro.  

Tratando-se dum impacte negativo estritamente local, consideram-se nulos os impactes negativos 

incidentes sobre este descritor, relativamente à margem esquerda do rio Guadiana, decorrentes da 

implementação do projecto. 

Também no decurso da fase de exploração e na fase de desactivação do projecto os impactes negativos 

sobre os solos são considerados nulos, uma vez que não são expectáveis novas alterações, relativamente 

às derivadas da fase de construção. 
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Relativamente às duas alternativas previstas no Estudo Prévio do projecto, considera-se que o benefício 

que qualquer uma delas poderia implicar na margem esquerda é irrelevante, uma vez que não têm, como 

justificado, qualquer repercussão sobre esta. 

 

2.5.3. Hidrodinâmica e hidráulica fluvial  

Na fase de construção, a realização de dragagens no leito e de escavações da margem do rio Guadiana 

(cujo volume total de dragagem e de escavação é o referido no Quadro 3.4.3 do Relatório Síntese do EIA, 

datado de Março de 2010), provocará impactes sobre a hidromorfodinâmica, favorecendo o aumento da 

intensidade das correntes e a acumulação de sedimentos no local do projecto e envolvente próxima, 

devido ao aprofundamento dos fundos e ao aumento da superfície aquática disponível para a criação da 

bacia do porto de recreio, tendo como consequência uma alteração da sua morfologia no sentido de um 

novo equilíbrio morfodinâmico. 

Estas operações, apesar de produzirem impactes negativos na margem direita (ainda que localizados e 

reversíveis, e de magnitude e significado reduzidos), consideram-se sem significado para a margem 

esquerda do Guadiana, dada a amplitude da secção de escoamento do rio neste troço. Com efeito, 

• Estes impactes afectarão apenas a área da bacia do ancoradouro e a zona próxima, na medida 

em que apenas será aprofundada uma estreita faixa à saída da bacia; 

• O assoreamento da bacia com sedimentos oriundos de montante será progressivo e lento; e 

será atenuado pelas estruturas a implantar nos extremos montante e jusante do ancoradouro; 

no estudo prévio (Consulmar, 2007) prevê-se que ocorra um assoreamento de 1 metro no 

espaço de alguns anos, tendo sido considerados dois anos para efeito de projecto por 

questões de segurança. 

Na fase de exploração, o principal impacte sobre o factor hidromorfodinâmico resulta do aumento na 

circulação de embarcações na zona, que criará condições mais favoráveis à erosão das margens. Este 

efeito incidirá na proximidade imediata do ancoradouro, a montante e a jusante, pelo que, atendendo 

também à capacidade do ancoradouro e às características das embarcações previstas, bem como à 

representatividade desta contribuição em relação à navegação geral no Guadiana, se considera que terá 

um impacte muito pouco significativo na margem esquerda do rio. 

Neste contexto, refere-se ainda o impacte derivado das dragagens de manutenção e das infra-estruturas 

náuticas do porto (esporádicas e de volume de dragados reduzido), que se limita à margem direita do rio, 

e considera-se de magnitude reduzida, temporário, reversível e muito pouco significativo, pelo que no 

caso da margem esquerda espanhola é considerado de significância nula. 
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Na fase de desactivação, a remoção das infra-estruturas a implementar no âmbito do projecto e a ausência 

das operações de dragagem, conduzirá previsivelmente à sedimentação de materiais na área 

anteriormente ocupada pelo porto de recreio, restabelecendo-se os processos de evolução natural desta 

zona do estuário. São assim expectáveis impactes positivos, mas pouco significativos e de magnitude 

reduzida, que no caso da margem esquerda, como referido anteriormente, serão nulos. Refira-se ainda 

que esta situação poderá determinar a longo prazo o progressivo assoreamento desta zona de menor 

hidrodinamismo do rio Guadiana. 

Dado que as duas alternativas se referem ao mesmo local de implementação do porto de recreio, conceito 

de arranjo geral e tipo de estruturas náuticas, diferindo essencialmente no volume total de escavações e 

dragagens, (em apenas 5 000 m3), conclui-se que as diferenças entre ambas não são significativas para o 

descritor hidrodinâmica e hidráulica fluvial, prevendo-se impactes muito idênticos em ambas as soluções, 

e, tal como descrito, sem significado para a margem esquerda. 

 

2.5.4. Qualidade da água e dos sedimentos 

Na fase de construção, as acções com potencial interferência ao nível deste descritor são: 

• As operações de dragagem e de escavação; 

• A gestão do material sobrante; 

• O funcionamento do estaleiro e circulação de maquinaria. 

De um modo geral, o parâmetro susceptível de causar uma maior degradação da qualidade da água será a 

turbidez, derivada das operações de dragagem e sendo em grande parte determinada pelo método e 

equipamento utilizado. 

Os impactes na qualidade da água associados à realização destas operações são imediatos, de carácter 

temporário e reversíveis, uma vez que os sedimentos tendem a decantar mais ou menos rapidamente em 

função da sua granulometria, e os eventuais poluentes remobilizados para a coluna de água tendem a ser 

novamente adsorvidos nos sedimentos. 

Face às características do local, uma zona com elevada turbidez natural, e tendo em conta o carácter 

localizado da intervenção e a amplitude da secção do rio neste troço (determinando a diluição da eventual 

turbidez antes que possa atingir a margem espanhola), não são esperados impactes significativos na 

margem esquerda do rio. 
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Relativamente à gestão do material sobrante, esta não constituirá um impacte negativo assinalável sobre 

os recursos hídricos, uma vez que, segundo o projectista (Consulmar), o material dragado será depositado 

em terra (nomeadamente usado para modelação de terrenos no âmbito das intervenções do 

empreendimento turístico conexo), não sendo permitida a sua deposição em rio/mar.  

Ainda nesta fase, há a considerar as potenciais situações de risco, que poderão gerar impactes negativos 

decorrentes de derrames acidentais de substâncias poluentes (óleos, combustíveis, betumes, lubrificantes 

entre outros), e provenientes das diversas actividades ligadas à construção (funcionamento dos 

estaleiros, circulação de veículos, maquinaria e equipamentos e dragas). 

A magnitude e significado das situações acidentais acima descritas dependerão do tipo e quantidade das 

substâncias derramadas, sendo de qualquer forma de carácter pontual e reversível. Será porém essencial 

cumprir as medidas de minimização propostas, de modo a reduzir a probabilidade da sua ocorrência, e 

garantir assim a mínima afectação possível da qualidade da água e dos sedimentos, podendo estes 

impactes nesse caso ser assumidos como pouco significativos e nulos na margem esquerda. 

Na fase de exploração as principais acções com impacte na qualidade da água relacionam-se com as 

dragagens periódicas para a manutenção dos fundos, de potencial de afectação semelhante ao referido 

para a fase de construção, à excepção do seu carácter que será esporádico. O facto de estas operações 

terem um carácter localizado, associado à sua reduzida frequência, determina que o impacte na qualidade 

da água, decorrente destas operações, seja muito pouco significativo na banda espanhola. 

A qualidade da água poderá eventualmente ser afectada pela possibilidade de derrames de 

hidrocarbonetos (óleos e combustíveis), devido à afluência das embarcações à zona de intervenção e 

aumentada pela instalação de um posto de abastecimento de combustível às embarcações no quebra-mar 

flutuante. 

Contudo, estas ocorrências deverão ser pontuais, sendo a magnitude e a significância destas incidências 

variável em função da quantidade e natureza dos produtos derramados, bem como das condições 

hidrodinâmicas locais. Tendo em conta a dimensão e a quantidade de embarcações previstas, bem como o 

tipo de utilização mais provável do ancoradouro (verificando-se um predomínio da utilização sazonal) não 

será expectável a produção de impactes significativos devido a esta componente, sendo em todo o caso a 

margem direita a mais vulnerável em relação aos seus efeitos, devido às correntes quer fluviais quer de 

maré. A capacidade de diluição que o rio tem já nesta zona será suficiente para não se esperarem efeitos 

negativos significativos na margem espanhola, mesmo em caso de derrame de matérias poluentes.   

Além disso, este tipo de impactes estará muito limitado pelo facto de não estar prevista qualquer área 

destinada a reparações/manutenção de embarcações, o ancoradouro ser equipado com dispositivos de 
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combate a derrames, e pela implementação de dispositivos que ajudarão a evitar a eventual poluição 

devido às águas de escorrência de pavimentos viários e estacionamentos (câmara de retenção de óleos).  

Também no caso do projecto de execução do posto de abastecimento, considera-se que a utilização de 

dispositivos de recolha de pequenos derrames e de tratamento/contenção de águas pluviais, associada à 

definição de procedimentos de segurança e de resposta a acidentes, permitirão limitar a problemática dos 

derrames. 

O serviço de bombagem (pump out) previsto para as águas residuais das embarcações permite considerar 

que não existirão impactes negativos associados aos efluentes, que serão bombados directamente para 

uma caixa de ligação ao colector de águas residuais que serve os edifícios de apoio (bem como parte do 

restante empreendimento), e tratados na ETAR própria do empreendimento. 

Considerando a possível desactivação do projecto, esta influenciaria a qualidade da água nos seguintes 

factores: 

• A remoção de infraestruturas, que teria numa primeira instância impactes semelhantes aos 

da fase de construção mas de menor escala (movimento de maquinaria, demolições, etc); 

• A cessação do estacionamento e abastecimento de embarcações, diminuindo o risco de 

derrames de hidrocarbonetos, e gerando um impacte positivo mas pouco significativo; 

• A cessação da ressuspensão de sólidos na coluna de água provocada pelas dragagens de 

manutenção, permitindo o restabelecimento dos processos naturais de sedimentação do rio 

Guadiana. Este seria um impacte positivo, pouco significativo e de magnitude reduzida. 

Comparando as duas alternativas, as diferenças essenciais (que consistem na dimensão da bacia dragada 

e na quantidade de embarcações que comportam - superiores na alternativa 1, com um acréscimo de 

apenas 5 000 m3 de dragados a movimentar na fase de construção e de 11 embarcações na fase de 

exploração) não são significativas, tendo em conta, unicamente, os impactes gerados ao nível da 

qualidade da água e dos sedimentos. 

 

2.5.5. Qualidade do ar 

Na fase de construção, a emissão de poeiras será o principal factor de degradação da qualidade do ar 

local, associada ao movimento de terras, transporte e manuseamento de materiais finos ou pulverulentos 

e circulação de veículos e equipamentos envolvidos nos trabalhos de construção, nomeadamente durante 

as escavações necessárias à configuração da bacia portuária. Os impactes associados a estas operações 
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serão negativos, temporários mas pouco significativos. Serão ainda reversíveis, fazendo-se sentir em 

especial durante a fase inicial da obra, no decorrer das acções de movimentação de terras mais intensivas. 

Dado o carácter localizado destes impactes, no caso da margem espanhola do Guadiana, o principal 

impacte derivado destes factores poderia relacionar-se com a deposição das partículas sobre a vegetação, 

uma vez que não existem receptores críticos na proximidade da área de intervenção do projecto, 

exceptuando a habitação isolada a 500 metros. A ocupação dos solos não releva também produções 

agrícolas importantes na zona mais próxima. Ainda que os ventos predominantes durante todo o ano 

(excepto no Inverno) pertençam aos quadrantes N, NO e O (ou seja, em direcção ao rio e à margem 

esquerda espanhola), este efeito não se considera significativo, uma vez que a distância entre a zona de 

intervenção e a margem esquerda do rio neste ponto é, no mínimo, de cerca de 450 metros, distância mais 

que suficiente para garantir a não afectação por este factor. 

Refira-se que no caso da construção do empreendimento Almada de Ouro Golf e Country Club e respectivo 

campo de golfe coincidir com a construção do ancoradouro, poderá haver um agravamento do impacte 

(neste caso de natureza cumulativa) devido à emissão de poeiras. Contudo, se forem implementadas as 

medidas de minimização, tais como a rega dos acessos e zonas não asfaltadas considera-se muito 

reduzida a probabilidade de afectação da margem espanhola. 

Na fase de exploração os principais responsáveis pela emissão de poluentes atmosféricos serão o tráfego 

automóvel associado à deslocação dos utentes do ancoradouro, a circulação das embarcações, bem como 

as acções pontuais de manutenção (dragagens, reparação de estruturas, etc.).  

Uma vez que o ancoradouro será de reduzidas dimensões não se prevê que as concentrações de poluentes 

atmosféricos no local possam ultrapassar os valores estipulados por lei devido a estas novas fontes. 

Assim, os impactes gerados durante a fase de exploração serão negativos, pouco significativos, 

permanentes e de reduzida magnitude, na margem direita e irrelevantes na margem esquerda (Espanha).  

Terão ainda natureza cumulativa com os decorrentes da movimentação de veículos no empreendimento 

turístico “Almada de Ouro – Golfe & Country Club”, sendo porém pouco significativos, atendendo à 

reduzida escala do projecto do ancoradouro. 

À desactivação do ancoradouro estariam associados impactes semelhantes aos esperados na fase de 

construção (movimentação de maquinaria para remoção de infraestruturas, etc.) mas de magnitude 

inferior visto que não se produziriam movimentações de terras significativas. A cessação do tráfego de 

embarcações afectas ao projecto teria um benefício marginal local em termos de qualidade do ar. 

As diferenças entre as alternativas 1 e 2 não são significativas para o descritor da qualidade do ar 

prevendo-se que os impactes negativos causados em ambas as soluções sejam sensivelmente idênticos. 



 

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

                                    Aditamento 

 

2.5.6. Ambiente sonoro 

A avaliação de impactes no ambiente sonoro é, fundamentalmente, qualitativa, utilizando como critério o 

modo como as alterações previstas nas variáveis consideradas afectam de forma positiva, nula ou 

negativa, o nível de conforto sonoro que caracteriza actualmente a área em estudo, e a natureza, 

permanente ou temporária, dessa afectação.  

O carácter unitário da envolvente da área de estudo, permite extrapolar os impactes registados na 

margem direita para a margem esquerda. 

Durante a fase de construção prevê-se o aumento temporário dos níveis sonoros na área de intervenção e 

nas imediações das vias de circulação utilizadas para acesso à obra, associado a:  

• várias acções construtivas (escavações, movimentação de terras e materiais, dragagens, 

entre outras), que implicam a utilização de equipamentos ruidosos; 

• acréscimo da circulação de veículos pesados de transporte de materiais e de equipamento 

de e para a obra, e circulação de dragas e embarcações de apoio. 

Deste modo, os níveis sonoros na área de intervenção irão ser incrementados de forma significativa em 

relação à actualidade (Lden situa-se actualmente em torno dos 32 dB(A)), esperando-se uma magnitude 

moderada a elevada para estes impactes. 

Apesar disso, o impacte originado pelas acções construtivas descreve-se como temporário, limitado ao 

período de construção e cessando por completo após a sua conclusão, com um carácter descontínuo, 

pontual e local, de magnitude média, reversível, e de significância tendencialmente nula, atendendo 

essencialmente a: 

• Inexistência de receptores sensíveis num raio considerável (exceptuando uma habitação 

isolada na margem espanhola, a cerca de 500 m); 

• Amplitude da secção do rio (cerca de 450 metros), determinante para a atenuação 

significativa dos níveis de ruído em relação à margem espanhola; 

• Esforço esperado de utilização de equipamentos em bom estado de conservação, de 

adequados níveis de insonorização e, sempre que pertinente, de dispositivos de redução de 

ruído; 

• Redução da quantidade de veículos pesados envolvidos, assim como os seus trajectos, uma 

vez que a movimentação da maior parte dos materiais a utilizar na obra será limitada aos 

terrenos do empreendimento “Almada de Ouro Golf & Country Club”. 
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É de referir que o impacte sonoro negativo indirecto originado pela componente de tráfego, ainda que se 

possa considerar de fraca magnitude e pouco significativo, para além de temporário (intermitente) e 

reversível, poderá ter natureza cumulativa com o originado pela construção das restantes componentes do 

empreendimento turístico em que se insere, caso haja coincidência de empreitadas, não fazendo porém 

este aspecto aumentar o grau de significado acima atribuído. Esta questão é todavia irrelevante para a 

margem espanhola. 

Na fase de exploração as principais fontes de ruído a assinalar estão associadas à circulação de veículos 

automóveis e embarcações que utilizam o ancoradouro, às dragagens de manutenção e ainda ao 

funcionamento da estação elevatória (projecto associado). 

Uma vez mais, a inexistência de receptores sensíveis na margem espanhola (exceptuando a habitação 

referida), associada à reduzida dimensão do projecto e ao tipo de embarcações que o irão utilizar, fazem 

supor que não se produzirão impactes sonoros relevantes na margem esquerda. A única resenha a esta 

observação é a variação expectável da magnitude da perturbação sonora, derivada da variação da 

utilização do ancoradouro (maior na época estival, diminuindo na restante época do ano). Contudo, esta 

variação será perfeitamente englobada e “absorvida” na navegação geral existente e prevista no rio 

Guadiana, independentemente do projecto do ancoradouro. 

As dragagens de manutenção, assim como as outras actividades pontuais de manutenção de maior 

envergadura, terão um carácter muito esporádico, ocasionando impactes sonoros negativos de curta 

duração e nulos a pouco significativos; o impacte será nitidamente menor que o associado à fase de 

dragagem para a construção da infraestrutura, uma vez que o volume estimado de manutenção é de cerca 

de 10000m3, de 2 em 2 anos (Consulmar, 2007), ou seja um volume muito reduzido. 

Relativamente às emissões sonoras da estação elevatória (projecto associado), o impacte no ambiente 

sonoro da margem esquerda será nulo. 

Na eventualidade da desactivação do projecto, não se prevêem outros impactes além dos associados à 

remoção das estruturas, numa primeira fase, pelo que sem maior importância do que a descrita para a 

fase de construção. Comparando as duas alternativas, a alternativa 2 é ligeiramente mais favorável do 

ponto de vista do ambiente sonoro, dada a sua menor dimensão (o que implica uma menor actividade 

construtiva em geral) e o menor número de embarcações (menos fontes sonoras), ainda que as diferenças 

entre as duas alternativas não são suficientemente relevantes para conduzir a uma opção clara por 

qualquer uma delas, e que os impactes associados se estimam de uma forma geral pouco significativos na 

margem direita e tendencialmente nulos na margem esquerda. 
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2.5.7. Ecologia 

De acordo com a descrição do projecto, as principais acções geradoras de impactes sobre a componente 

ecológica são: 

• Realização de dragagens e escavações para obtenção da bacia portuária; 

• Perturbações associadas às obras; 

• Exploração do ancoradouro, com aumento da navegação neste troço do Guadiana. 

Para a obtenção da bacia de flutuação do ancoradouro (aproximadamente 1,9 ha na Alternativa 1 e 1,6 ha 

na Alternativa 2) será necessário proceder a dragagens e escavações nessa área, o que resultará na 

destruição e artificialização dos habitats aí presentes. Os impactes associados a estas acções, limitam-se 

assim a uma área perfeitamente delimitada na margem direita, considerando-se que estas acções não 

terão repercussão sobre a margem esquerda. 

Da mesma forma, não se esperam impactes cumulativos com as restantes estruturas do Empreendimento 

Almada de Ouro, já que de acordo com as descrições de projecto este habitat não será afectado por outras 

estruturas que não o ancoradouro. 

Em relação à destruição local e, nalgumas áreas, à artificialização do habitat bentónico, a dimensão da 

área a intervencionar no contexto do troço analisado e a disponibilidade deste habitat na envolvente, 

determinam que este impacte tenha magnitude e significância reduzidas na margem direita, pelo que no 

caso da margem esquerda, será insignificante. 

Em relação ao aumento temporário da turbidez do troço fluvial, derivada da realização de dragagens, este 

efeito, ainda que particularmente negativo sobre as espécies de macrofauna bentónica de natureza 

filtradora e ictiofauna, terá um impacte praticamente nulo face às condições naturais. Isto porque este 

troço do Guadiana apresenta já naturalmente uma elevada carga sólida em suspensão, especialmente 

durante a estação húmida. A reforçar este aspecto, e como referido anteriormente, o facto da corrente do 

rio ocorrer paralela à intervenção, no sentido Norte–Sul e a amplitude da secção do rio, determinam que 

este efeito não se fará sentir no lado espanhol. 

Relativamente aos materiais escavados e dragados durante a construção, uma vez que segundo o 

projectista não serão autorizados depósitos em meio aquático, e que se procederá à sua utilização para as 

restantes acções do empreendimento, nomeadamente para realização de aterros ou modelação do terreno 

para o golfe, não decorrerão impactes negativos destas acções na ecologia, flora e fauna da área de 

estudo, em qualquer uma das margens.  
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Todos os impactes associados às perturbações associadas às obras (incluindo os projectos associados), 

como a construção e operação dos estaleiros e o transporte de materiais e movimento de máquinas e 

trabalhadores, e o aumento do tráfego de pesados, terão impactes limitados à margem direita do rio, uma 

vez mais explicado pela escala da secção do rio nesta zona. 

No caso de que a fase de construção seja coincidente com a dos projectos complementares ao 

ancoradouro (empreendimento turístico), considera-se que este impacte é cumulativo, pelo que a 

significância deste impacte poderá ser aumentada, ainda que passível de atenuação pelas medidas de 

mitigação recomendadas. 

Na fase de exploração uma das acções previsivelmente geradora de impactes é o efeito-barreira causado 

pela implementação da estrutura no continuum ecológico constituído pelo rio Guadiana e envolvente, quer 

em termos aquáticos, quer em termos terrestres. No entanto, os estudos levados a cabo para a avaliação 

da compatibilidade do projecto a implementar com a manutenção da funcionalidade ecológica do corredor 

definido pelo rio Guadiana e a sua envolvente (NEMUS, 20082) permitiram concluir que não se prevê que 

os impactes da construção e exploração do ancoradouro constituam uma perturbação que ponha em 

causa o continuum ecológico actualmente existente. Perante este facto, consideram-se como de reduzida 

magnitude e significância os impactes advenientes da interrupção do corredor ecológico pela 

implementação das infra-estruturas associadas ao projecto do ancoradouro no local previsto, aplicando-se 

esta conclusão a ambas as margens. 

O aumento do tráfego fluvial neste troço do Guadiana devido à actividade do ancoradouro constitui outra 

das acções previsivelmente geradora de impactes. No entanto como a capacidade prevista para o 

ancoradouro não é muito expressiva, não se espera que o tráfego fluvial dele resultante (essencialmente 

de carácter sazonal) represente um impacte significativo sobre este troço do rio Guadiana. 

A actividade portuária irá também provocar um aumento da presença humana em termos gerais, o que 

corresponde a uma perturbação sobre a fauna da área envolvente. No entanto, a presença do 

empreendimento Almada de Ouro irá provocar uma perturbação consideravelmente superior, pelo que o 

ancoradouro terá expressão pouco significativa. Não obstante, é inequívoca a cumulatividade deste 

impacte, ainda que sem interesse no caso da margem espanhola. 

Durante esta fase serão também necessárias dragagens de manutenção, que se esperam espaçadas no 

tempo. Os impactes destas operações serão semelhantes, ainda que de menor significância dado o menor 

volume de dragados envolvido, aos previstos na fase de construção, que como descrito anteriormente, 

não terão repercussão relevante na margem esquerda. 

                                                 
2 As conclusões e recomendações deste estudo foram validadas pelo Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade 

através de ofício 5507/2009/UOIA, de 13/04/09.  
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Espera-se que a fase de desactivação implique o desmantelamento das estruturas do ancoradouro e a 

cessação do estacionamento de embarcações nesta zona, acção que não deverá gerar impactes relevantes 

já que a zona corresponderá sempre a uma área artificializada.  

As duas alternativas em análise são muito semelhantes, variando apenas na área da bacia de flutuação, e 

logo, na área a afectar. A Alternativa 2, por envolver uma menor área de afectação, apresenta impactes 

inferiores sobre a componente ecológica, relativamente à Alternativa 1. Não obstante, não se considera de 

relevo a diferença entre as duas alternativas no âmbito do presente descritor. 

 

2.5.8. Paisagem 

A análise incide na repercussão visual da intervenção sobre a paisagem, considerando que a margem 

espanhola e o leito do Guadiana neste troço representam pontos críticos de observação do projecto, quer 

na fase de construção, como de exploração e desactivação.  

Durante a fase de construção ocorrerão alterações na paisagem relacionadas com: 

• A preparação das obras, nomeadamente a instalação do estaleiro de apoio à obra e a 

desmatação/decapagem do terreno, correspondendo a um impacte visual temporário e 

reversível, além de pequena magnitude, dada a distância entre as duas margens; a reduzida 

dimensão dos apoios de obra e o contraste insignificante entre o coberto do solo na zona da 

obra e na envolvente. 

• A execução de movimentos de terras e de dragagens, correspondendo a um impacte visual 

negativo, significativo, de magnitude média, temporário e de âmbito local; incidindo 

essencialmente na parte terrestre, considera-se no entanto que se reflectirão de forma 

permanente na morfologia, nomeadamente na zona da bacia de estacionamento e na base 

da encosta que delimitará o ancoradouro, integrando o parque de estacionamento. 

• A execução das infra-estruturas construídas associadas ao ancoradouro implicará, durante a 

fase de execução, uma degradação da paisagem visual, considerando-se um impacte 

negativo, significativo, de magnitude reduzida e de âmbito local. Será ainda temporário no 

que respeita à fase de obra e permanente quanto ao resultado final. 

• Poderão existir impactes negativos temporários, caso as obras do ancoradouro e do 

empreendimento não decorram em simultâneo, relacionados com a deposição provisória 

dos materiais nos terrenos do empreendimento, até serem utilizados no empreendimento, 

altura em que estes impactes cessarão. No entanto, consideram-se pouco significativos e de 

magnitude média, devido à extensão das áreas que eventualmente serão afectadas. 
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Na fase de exploração, o impacte visual deriva da modificação da morfologia do terreno, assim como das 

estruturas e projecto associados, bem como da própria utilização do ancoradouro, intensificada pelo facto 

de se associar a um empreendimento turístico, e também das acções de manutenção das infra-estruturas 

existentes.  

Relativamente à margem esquerda do rio (Espanha), dado que a visibilidade sobre a intervenção é 

elevada, considera-se significativa a modificação da morfologia, nomeadamente nas cotas de meia 

encosta; avalia-se a repercussão visual em função da cota do ponto de observação, sendo que o plano de 

água e a bacia de estacionamento adquirem maior relevância desde as cotas mais elevadas. 

No que se refere às estruturas que constituem o ancoradouro, o facto da bacia de estacionamento 

aproveitar a superfície aplanada na reentrância da margem, minimiza o impacte visual do ancoradouro. A 

ampliação da superfície aquática gera uma imagem distinta da actual, não necessariamente negativa. 

Serão visíveis o quebra-mar flutuante e a retenção marginal, sem que se considere um impacte negativo 

significativo. No caso das estruturas de controlo de assoreamento, ficarão quase totalmente enterradas na 

margem natural, pelo que não serão praticamente perceptíveis desde o exterior da bacia. 

Quanto aos projectos associados, tanto o acesso viário como os edifícios de apoio ao ancoradouro se 

localizam em pontos de grande visibilidade, pelo que o impacte gerado será função das medidas de 

enquadramento paisagístico e também da tipologia definida, podendo ser mais ou menos significativo. No 

caso das bolsas de estacionamento, o facto de se integrarem na base da encosta, acompanhando a 

topografia e sendo repartidas por três bolsas, contribui a atenuar o impacte visual, tal como acontece no 

percurso pedonal, devido à sua integração no coroamento da estrutura de retenção marginal, e cuja 

repercussão visual será a circulação de pessoas, não necessariamente negativa. 

A manutenção das infra-estruturas existentes, sendo uma acção esporádica, assume-se como um impacte 

nulo, ainda que seja entendida como fundamental para manter a qualidade da nova paisagem construída.  

A respeito destes impactes visuais negativos, consideram-se uma série de aspectos que contribuem para 

atenuar a sua magnitude: 

• Apesar da acessibilidade visual ser muito elevada, a escala do rio e a amplitude da secção 

neste troço determinam uma considerável capacidade de absorção visual (integração visual) 

relativamente a modificações introduzidas. 

• A localização encaixada na topografia determina a redução da profundidade de campo, 

reduzindo a perturbação visual face a uma implantação isolada num espaço aberto. 

• A escala vertical que define as estruturas e elementos a construir não é assinalável; no caso 

da projecção horizontal, mais significativa, a visibilidade varia em função do ponto de 
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observação, podendo-se considerar que é integrada através do projecto, ao aproveitar a 

própria conformação natural do terreno. 

• A reduzida ocupação humana e os acessos secundários da margem esquerda fazem prever 

que o ancoradouro será visualizado com pouca frequência, uma vez que não existem 

observadores críticos: não existem povoações na proximidade e as elevações topográficas 

existentes não dispõem de acessos.  

• As vias de comunicação existentes, nomeadamente a via de acesso à habitação na margem 

esquerda, derivada do Camino de Zaballa, e mais a Sul, o Camino de Valdepia Pista 

proporcionam vistas condicionada pela distância e pela morfologia do terreno. 

• A visibilidade a partir do Guadiana será condicionada, devido às referidas condições 

fisiográficas nas quais se inserirá o ancoradouro; além disso, a frequência de visualização 

dependerá do número de embarcações que navegarem no rio Guadiana até este local.  

• Ainda que a imagem da paisagem gerada seja diferente da actual, não se pode afirmar 

qualitativamente como melhor ou pior, ainda que correspondam a uma mais-valia em 

termos recreativos e do usufruto paisagístico do local. 

Haverá ainda lugar a impactes visuais cumulativos com as restantes componentes do empreendimento, 

que transformarão porém uma extensão muito superior de terreno, estendendo-se desde o vale da ribeira 

das Choças (a montante, campo de golfe e urbanização), até às áreas mais interiores e às cumeadas 

sobranceiras ao ancoradouro (Hotel e Aparthotel, ver Planta do PP da Quinta das Choças no Volume II do 

Relatório Síntese do EIA), sendo particularmente visível a partir do rio Guadiana.  

A fase de desactivação poderá determinar impactes negativos na paisagem, derivados da obsolescência e 

degradação das infra-estruturas, no caso de não serem removidas. 

Da comparação das duas alternativas previstas, pode concluir-se que a que terá menor impacte 

paisagístico será a Alternativa 2, por ser afectada uma área menor e ter associado um menor volume de 

escavações. No entanto, a nível de impactes paisagísticos as diferenças entre as duas alternativas não são 

significativas, para qualquer uma das margens, não devendo este descritor ser determinante na escolha 

da opção mais favorável. 

 

2.5.9. Ordenamento do território 

Dada a localização da intervenção objecto deste estudo, na margem direita do Guadiana, a intervenção 

não implicará quaisquer impactes na margem esquerda no que se refere ao Ordenamento do Território, 
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uma vez que não incide fisicamente sobre nenhum elemento abrangido pelos instrumentos de 

Ordenamento do Território espanhóis, seja na fase de construção, exploração ou desactivação. 

 

2.5.10. Património arqueológico, arquitectónico e etnográfico 

As fases de construção, exploração e desactivação não implicarão quaisquer impactes, físicos ou 

perceptuais sobre o património arqueológico da margem esquerda, uma vez que não haverá nenhuma 

interferência sobre dita margem. 

 

2.5.11. Sócio-economia 

Ainda que as diversas actividades, relacionadas com a construção do projecto e com a sua exploração, 

venham certamente a ter impactes directos, indirectos e cumulativos sobre a economia, a qualidade de 

vida da população e, provavelmente, sobre a demografia da freguesia, estes impactes não se verificarão 

sobre a margem esquerda da mesma forma, dada a inexistência de povoações na margem esquerda no 

contexto imediato ou relativamente próximas. 

Deste modo, durante a construção, os impactes considerados para a margem direita, positivos ao nível da 

criação de emprego e estímulo de actividades comerciais e de prestação de serviços, derivados das obras 

de construção civil e execução de infra-estruturas, e negativos na circulação rodoviária local e na 

qualidade de vida das populações, decorrentes da movimentação de máquinas e trabalhadores, assim 

como a potencial degradação da qualidade da água, resultante da movimentação de terras (escavações e 

dragagens), todos eles considerados pouco significativos, no caso da margem esquerda serão 

inexpressivos. 

Durante a exploração do projecto, as principais acções geradoras de impactes sobre a componente sócio-

económica, que compreendem o funcionamento do ancoradouro, acessível ao público em geral, e a 

circulação de embarcações, poder-se-ão estender à margem espanhola, em termos de fomento do turismo 

náutico e actividades associadas, ainda que de forma pouco significativa, pela dimensão do projecto e 

dado que não existem beneficiários ou infraestruturas relacionadas na proximidade, que disso se possam 

aproveitar. Neste sentido, a criação duma infraestrutura deste tipo na margem esquerda do rio, 

complementando e promovendo a dinâmica entre as duas margens, poderia traduzir-se num aumento 

deste impacte positivo. 
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Por outro lado, e ainda que a implementação do projecto por si só não venha a ter, como descrito, 

impactes significativos para a margem espanhola, a situação é distinta quando se consideram os efeitos 

cumulativos com a exploração das restantes componentes do empreendimento “Almada de Ouro”, uma 

vez que os benefícios poderão repercutir-se positivamente nessa margem, com impactes positivos nas 

actividades económicas directa e indirectamente relacionadas, em função da capacidade dos agentes 

locais se beneficiarem das sinergias criadas. 

Dado que a fase de desactivação não está prevista no projecto, apenas se pode prever que caso ocorra, a 

magnitude dos impactes na margem esquerda seria função do grau de aproveitamento de sinergias 

durante a fase de exploração, isto é, no caso de não se estabelecerem relações directas entre as duas 

margens, o impacte não seria significativo; e no caso da relação entre as margens se fortalecer, a 

desactivação do projecto poderia ter impactes negativos permanentes na economia e no emprego, uma 

vez que as actividades relacionadas com o recreio náutico e dele dependente seriam suprimidas. 

Na comparação das duas alternativas, do ponto de vista sócio-económico é preferível a alternativa 1, uma 

vez que permite um maior aproveitamento e incremento do recreio náutico, dada a possibilidade de incluir 

um maior número de postos de estacionamento de embarcações, sem que isso se traduza em impactes 

negativos relevantes associados à fase de construção. 
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3. Conclusões 

O presente documento visou dar resposta ao pedido de elementos adicionais da Agência Portuguesa do 

Ambiente de Julho de 2010. 

Os esclarecimentos e/ou aprofundamento das análises requeridas, consubstanciado no presente 

Aditamento, vieram confirmar a conclusão apresentada no Relatório Síntese do Estudo de Impacte 

Ambiental (NEMUS, Março de 2010), de que o Projecto apresenta um potencial de impacte negativo 

limitado e passível de minimização, sendo assim viável do ponto de vista ambiental, desde que 

implementadas as medidas ambientais recomendadas.  

Segundo a análise específica efectuada, os impactes transfronteiriços foram considerados de uma forma 

geral nulos ou pouco relevantes. Em relação concretamente aos aspectos sócio-económicos, e ainda que a 

implementação do projecto por si só não venha a ter impactes significativos para a margem espanhola, a 

situação é distinta quando se consideram os efeitos cumulativos com a exploração das restantes 

componentes do empreendimento “Almada de Ouro”, uma vez que os benefícios poderão repercutir-se 

positivamente nessa margem, com impactes positivos nas actividades económicas directa e 

indirectamente relacionadas, em função da capacidade dos agentes locais se beneficiarem das sinergias 

criadas. 
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Quadro 1 – Cronograma de desenvolvimento da barragem e do golfe 
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Quadro 2 – Cronograma de desenvolvimento das infra-estruturas gerais
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Anexo III – Pedido de Elementos Adicionais  

(Julho de 2010) 
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